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Комунальний заклад культури «Донецька обласна бібліотека для дітей» пропонує 

користувачам календар літературних та культурно-мистецьких дат «Талант. Натхнення. 

Надбання», де подається інформація про ювілеї видатних представників літератури, 

культури та мистецтва світу, значимі дати та події в цих галузях життя в Україні та інших 

країнах, які відзначатимуться у 2022 році. Представлені матеріали стануть у пригоді 

бібліотечним фахівцям, працівникам навчальних закладів, інформаційних установ та 

широкому колу читачів. 

Зауваження та пропозиції щодо побудови та наповнення видання просимо надсилати 

на e-mail metod.dobd@gmail.com або за адресою: 87555, Маріуполь-55, проспект Металургів, 29 

КЗК «Донецька обласна бібліотека для дітей». 
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2013–2022 рр. – Міжнародне Десятиліття зближення культур 

 

2014–2024 рр. – Десятиліття стійкої енергетики для всіх 

 

2015–2024 рр. – Міжнародне Десятиліття осіб африканського походження 

 

2016–2025 рр. – Десятиліття дій Організації Об’єднаних Націй з проблем 

харчування 

 

2016–2025 рр. – Третє Десятиліття промислового розвитку Африки 

 

2018–2027 рр. – Третє Десятиліття Організації Об’єднаних Націй по боротьбі з 

бідністю 

 

2018–2028 рр. – Міжнародне Десятиліття дій «Вода для сталого розвитку» 

 

2019–2028 рр. – Десятиліття миру в пам’ять про Нельсона Манделу 

 

2019–2028 рр. – Десятиліття сімейних фермерських господарств 

 

2021–2030 рр. – Десятиліття здорового старіння Організації Об’єднаних Націй 

 

2021–2030 рр. – Десятиліття науки про океан в інтересах стійкого розвитку 

 

2021–2030 рр. – Десятиліття по відновленню екосистем 

 

2021–2030 рр. – Друге Десятиліття дій з забезпечення безпеки дорожнього руху 

 

2022–2032 рр. – Міжнародне Десятиліття мов корінних народів 

 

Міжнародним роком кустарного рибальства і аквакультури 

 

 

місто Гвадалахара (Мексика) – Всесвітньою столицею книги 2022 року 

 

 

XXIV зимові Олімпійські ігри 2022 року пройдуть у Пекіні (Китай) з 4 по 

20 лютого 2022 року 

 

 

місто Гренобль (Франція) – «зеленою» столицею Європи – 2022 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD_%D0%B2_%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B0%D1%85_%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83&action=edit&redlink=1
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місто Каунас (Литва) та місто Еш-сюр-Альзетт (Люксембург) – культурними 

столицями Європи – 2022 
 

 

урочисто відзначити на державному рівні у грудні 2022 року 300-річчя з дня 
народження Григорія Сковороди (Постанова Верховної Ради України «Про відзначення 
300-річчя з дня народження Григорія Сковороди» № 973-IX від 04.11.2020 р.) 

 

 

 

«Про підготовку та відзначення у 2022 році 50-річчя з дня заснування Донбаської 
національної академії будівництва і архітектури» (№ 1044-р від 01.09.2021 р.) 

 

«Про підготовку та відзначення у 2022 році 100-річчя з дня заснування 
Харківського національного університету міського господарства ім. О. М. Бекетова» 
(№ 1037-р від 19.08.2020 р.) 

 
 

 
2018–2028 рр. – Десятиліттям української мови (Указ Президента України «Про 

невідкладні заходи щодо зміцнення державного статусу української мови та сприяння 
створенню єдиного культурного простору України» № 156/2018 від 31.05.2018 р.) 

 

 

• 405 років від дня народження Бартоломе Естебана Мурільйо (1617–1682), 
іспанського художника доби бароко, співзасновника севільської академії малярства 

• 205 років від дня народження Івана Костянтиновича Айвазовського (справж. – 
Ованес Геворкович Айвазян) (29.07.1817–1900), українського художника-мариніста 
вірменського походження, баталіста, колекціонера, мецената 
 

 

• 355 років від дня народження Йова Кондзелевича (1667–бл. 1740), українського 
іконописця, православного ієромонаха 

• 345 років від дня народження Івана Андрійовича Равича (1677–1762), 
українського ювеліра, майстра-золотаря, представника стилю бароко 

• 325 років від дня народження Григорія Кириловича Левицького (1697–1769), 
українського художника, гравера, портретиста 

• 300 років від дня народження Петра Рогулі (1722–1800), українського 
іконописця, портретиста 

• 285 років від дня народження Йоганна Прехтля (у чернецтві – Йозеф)                 
(1737–1799), австрійського чернеця, живописця-монументаліста, який працював на 
українських землях Речі Посполитої 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/1697_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/1697_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/1697_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/1697_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%86%D1%8C
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• 280 років від дня народження Василя Олексійовича Пашкевича (1742–1797), 
українського скрипаля, диригента, оперного композитора, співака, музичного педагога 

• 260 років від дня народження Івана Якимовича Фальківського (у чернецтві – 
Іриней) (1762–1823), українського вченого-енциклопедиста, просвітителя, єпископа, 
церковного діяча 

• 245 років від дня народження Дениса Івановича Зубрицького (1777–1862), 
українського історика, етнографа, фольклориста, архівіста 

• 215 років від дня народження Івана Лукича Вендзиловича (1807–1885), 
українського художника-самоука, різьбяра 

• 210 років від дня народження Теодора Івановича Леонтовича (1812–1886), 
українського композитора, піаніста, музичного критика, письменника, громадсько-
політичного діяча 

• 205 років від дня народження Михайла Миколайовича Петренка (1817–1862), 
українського поета-романтика, драматурга 

• 205 років від дня народження Олександри Іванівни Псьол (1817–1887), 
української поетеси 

• 185 років від дня народження Гаврили Шмайделя (справж. – Фелікс 

Красуцький) (1837–1885), українського скульптора польського походження 

• 180 років від дня народження Марка Степановича Мегединюка (1842–1912), 
українського майстра різьблення по дереву 

• 180 років від дня народження Харитона Платоновича Платонова (1842–1907), 
українського живописця, педагога 

• 175 років від дня народження Семена Даниловича Пуздрача (1847–1929), 
українського народного оповідача, гумориста, казкаря 

• 155 років від дня народження Віри Леонідівни Астаф’євої (1867–1927), 
української співачки, педагогині 

• 150 років від дня народження Антоніни Збіржховської (1872–бл.1930), 
української піаністки, співачки 

• 150 років від дня народження Михайла Федоровича Безчастнова (1872–1942), 
українського інженера-архітектора 

• 145 років від дня народження Всеволода Миколайовича Авдєєва (1877–1932), 
українського артиста цирку (борця), театру та кіно 

• 140 років від дня народження Володимира Семеновича Березовського              
(1882–1956), українського хорового диригента, композитора 

• 140 років від дня народження Івана Івановича Ковалевського (1882–1955), 
українського драматичного актора, співака, театрального діяча 

• 130 років від дня народження Анастасії Митрофанівни Писаренко             
(1892–1941), української скульпторки-монументалістки 

• 130 років від дня народження Василя Якимовича Довгошиї (1892–1933), 
українського майстра народного декоративного розпису 

• 130 років від дня народження Олексія Івановича Бутка (1892–1960), 
українського майстра народної кераміки 

• 125 років від дня народження Антона Михайловича Комашки (1897–1970), 
українського живописця, графіка, мистецтвознавця 

• 125 років від дня народження Петра Івановича Корпанюка (1897–1961), 
українського майстра різьблення по дереву та інкрустації  

• 120 років від дня народження Дмитра Семеновича Чорновола (1902–1954), 
українського архітектора 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%86
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• 155 років з часу заснування (1867) Національного академічного театру опери та 
балету України ім. Тараса Шевченка (Національна опера України) 

• 150 років з часу відкриття (1872) Херсонської обласної універсальної наукової 
бібліотеки ім. Олеся Гончара 

• 145 років з часу відкриття (1877) Чернігівської обласної універсальної наукової 
бібліотеки ім. В. Г. Короленка 

• 120 років з часу відкриття (1902) у Чернігові першого в Україні музею 
українських старожитностей ім. В. В. Тарновського 

• 115 років з часу відкриття (1907) Вінницької обласної універсальної наукової 
бібліотеки ім. К. А. Тімірязєва 

• 105 років з часу заснування (1917) Національного академічного українського 
драматичного театру ім. Марії Заньковецької (м. Львів) 

• 105 років з часу заснування (1917) Національної академії образотворчого 
мистецтва і архітектури (м. Київ) 

• 105 років з часу заснування (1917) Харківського національного університету 
мистецтв ім. І. П. Котляревського 

• 100 років з часу заснування (1922) Національного музею «Київська картинна 
галерея»  

• 95 років з часу відкриття (1927) Вінницького літературно-меморіального музею 
М. М. Коцюбинського 

• 95 років з часу заснування (1927) Дніпровського академічного театру драми і 
комедії 

• 95 років з часу заснування (1927) Київського академічного театру ляльок 

• 95 років з часу заснування (1927) Миколаївського академічного українського 
театру драми та музичної комедії 

• 90 років з часу заснування (1932) Бердянського державного педагогічного 
університету 

• 90 років з часу заснування (1932) Національної спілки композиторів України 

• 90 років з часу заснування (1932) Черкаського академічного музично-
драматичного театру ім. Тараса Шевченка 

• 85 років з часу відкриття (1937) Кременецького краєзнавчого музею 
(Тернопільська обл.) 

• 85 років з часу відкриття (1937) Харківської обласної бібліотеки для дітей 

• 85 років з часу відкриття (1937) Хмельницької обласної бібліотеки для дітей 
ім. Т. Г. Шевченка 

• 85 років з часу заснування (1937) Національного заслуженого академічного 
ансамблю танцю України ім. Павла Вірського 

• 75 років з часу заснування (1947) Одеського академічного театру музичної 
комедії ім. М. Водяного 

• 55 років з часу відкриття (1967) Національної бібліотеки України для дітей 
(м. Київ) 

• 55 років з часу заснування (1967) Світового конгресу Українців 

• 50 років з часу заснування (1972) Музею книги і друкарства України 

• 35 років з часу заснування (1987) Всеукраїнської спілки дизайнерів 

• 35 років з часу заснування (1987) Українського фонду культури 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/1967
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СІЧЕНЬ 
 

1 Новорічне свято 

1 
130 років від дня народження Євгенії Юріївни Спаської (1892–1980), 

української мистецтвознавиці, народознавиці, етнографині, музейної 

діячки 

1 

105 років від дня народження Віктора Андрійовича Афанасьєва  

(1917–1987), українського актора, режисера театру ляльок, викладача, 

заслуженого діяча мистецтв України (1956), народного артиста України 

(1967) 

1 

100 років від дня народження Василя Андрійовича Афанасьєва            

(1922–2002), українського мистецтвознавця, історика мистецтва, 

художнього критика, викладача, лауреата Державної премії України в 

галузі науки і техніки (1971) 

1 

95 років від дня народження Андрія Івановича Євси (1927–2015), 

українського письменника, журналіста, перекладача, лауреата Літературної 

премії ім. Степана Олійника (2013), загальнонаціонального конкурсу 

«Українська мова – мова єднання» (2013), Літературно-мистецької премії 

ім. Олекси Стороженка (за твори гумору і сатири) (Ічнянський район 

Чернігівської області, 2013), Міжнародної літературної премії ім. Миколи 

Гоголя «Тріумф» (2016, посмертно) 

1 

85 років від дня народження Віктора Івановича Кави (1937–2004), 

українського дитячого письменника, редактора, лауреата Літературної 

премії ім. Лесі Українки (1985) (нині – Премія Кабінету Міністрів України 

ім. Лесі Українки за літературно-мистецькі твори для дітей та юнацтва) 

1 

75 років від дня народження Миколи Миколайовича Мірошниченка 

(1947–2009), українського поета, перекладача, лауреата Премії ім. Максима 

Рильського (в галузі перекладу, 2007) (нині – Премія Кабінету Міністрів 

України ім. Максима Рильського) 

1 
70 років від дня народження Марії Андріївни Вепрук (1952), 

української майстрині декоративно-ужиткового мистецтва (ліжникарство) 

1 
70 років від дня народження Михайла Миколайовича Сусака (1952), 

українського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (косівська 

кераміка) 

1 
65 років від дня народження Василя Дмитровича Кожелянка                   

(1957–2008), українського письменника, поета, журналіста, драматурга  

1 

60 років від дня народження Антона Михайловича Ковача (1962), 

українського живописця, графіка, викладача, лауреата Премії ім. Йосипа 

Бокшая і Адальберта Ерделі (в галузі образотворчого та декоративно-

прикладного мистецтва) (Закарпатська область, 2003), Премії ім. Тетяни 

Яблонської (2017), заслуженого художника України (2015) 

https://uk.wikipedia.org/wiki/1917
https://uk.wikipedia.org/wiki/1987
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/1927
https://uk.wikipedia.org/wiki/2015
https://uk.wikipedia.org/wiki/2013
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/2013
https://uk.wikipedia.org/wiki/1947
https://uk.wikipedia.org/wiki/2009
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0_%D0%A0%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0_%D0%A0%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/1979
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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1 

55 років від дня народження Ігоря Зіновійовича Павлюка (1967), 

українського прозаїка, поета, науковця, перекладача, лауреата Літературної 

премії ім. Василя Симоненка (1996), Літературної премії ім. Бориса 

Нечерди (2000), Міжнародної літературної премії ім. Григорія Сковороди 

«Сад божественних пісень» (2005), Народної Шевченківської премії 

(Залізний Мамай) (2008), Премії ім. Маркіяна Шашкевича (Львівська 

область), Міжнародної літературної премії ім. Миколи Гоголя «Тріумф» 

(2004); члена Британського ПЕН-клубу; нагороджений почесною 

відзнакою «Народний поет України» (2020) 

2 
75 років від дня народження Галини Іванівни Галинської (1947), 

української художниці-графіка, ілюстраторки, педагогині 

2 

70 років від дня народження Миколи Івановича Свидюка (1952), 

українського композитора, співака, лауреата Літературно-мистецької 

премії ім. Івана Нечуй-Левицького (2004), народного артиста України 

(2001) 

3 
150 років від дня народження Анастасії Андріївни Демидової 

(Демиденко) (1872–1946), української театральної актриси, оперної 

співачки 

3 

130 років від дня народження Джона Роналда Руела Толкіна                

(1892–1973), англійського прозаїка-фантаста, поета, філолога, лінгвіста, 

літературознавця, медієвіста, перекладача, професора, одного із 

фундаторів «високого фентезі», лауреата премій в жанрі наукової 

фантастики та фентезі: International Fantasy Award (Великобританія, 1957), 

Hugo Award (США, 1974, 1978), Locus Award (США, 1978), Balrog Award 

(США, 1979, 1981), Mythopoeic Awards (США, 1981, 1989, 1996, 2003, 

2009), Nagroda SFinks (Польща, 1995, 2000), Deutscher Phantastik Preis 

(Німеччина, 2002), Prometheus Awards (США, 2009) та ін.; списків: 

«Фентезі: 100 кращих книг» (Великобританія, 1988), «200 кращих книг за 

версією BBC» (Великобританія, 2003), «100 самих надихаючих романів за 

версією BBC» (Великобританія, 2019); внесений до «Зали слави наукової 

фантастики і фентезі» (США, 2013, посмертно)  

3 

80 років від дня народження Анатолія Григоровича Погрібного        

(1942–2007), українського письменника, публіциста, літературознавця, 

критика, педагога, політичного, культурного і громадського діяча, лауреата 

Премії ім. Олеся Білецького (в галузі літературної критики, 1996), Премії 

ім. Івана Огієнка (1998), Літературної премії ім. Івана Багряного (2002), 

Премії фонду Тараса Шевченка (2003), Всеукраїнської премії ім. Бориса 

Грінченка (2004), Премії ім. Дмитра Нитченка (2004), Національної премії 

України ім. Тараса Шевченка (2006) та ін. 

3 

75 років від дня народження Василя Платоновича Скопича (1947), 

українського митця, художника, столяра-червонодеревника, музиканта, 

лауреата Премії ім. Катерини Білокур (1992), заслуженого майстра 

народної творчості України (1986) 

3 

75 років від дня народження Галини Іванівни Чередниченко (1947), 

української музейної діячки, лауреатки Державної премії УРСР 

ім. Т. Г. Шевченка (1981, разом з іншими) (нині – Національна премія 

України ім. Тараса Шевченка) 

3 
75 років від дня народження Івана Тарасовича Клеця (1947), 

українського живописця, заслуженого художника України (2009) 

4 
Всесвітній день азбуки Брайля (резолюція ООН A/C.3/73/L.5/Rev.1 від 

01.11.2018 р.) 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_(%D0%97%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B9)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_(%D0%97%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B9)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D1%8F%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%95%D0%9D-%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BF%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%84%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7%D1%96
https://fantlab.ru/award5#c239
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Prometheus_Awards&action=edit&redlink=1
https://fantlab.ru/award625#c11458
https://fantlab.ru/award647#c12036
https://fantlab.ru/award647#c12036
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/1996
https://uk.wikipedia.org/wiki/1998
https://uk.wikipedia.org/wiki/2002
https://uk.wikipedia.org/wiki/2003
https://uk.wikipedia.org/wiki/2004
https://uk.wikipedia.org/wiki/2004
https://uk.wikipedia.org/wiki/2006
https://uk.wikipedia.org/wiki/1947
https://uk.wikipedia.org/wiki/1969
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5 

90 років від дня народження Віктора Георгійовича Шкурина                

(1932–2020), українського режисера-документаліста, лауреата Державної 

премії України ім. Тараса Шевченка (1993, разом з іншими) (нині – 

Національна премія України ім. Тараса Шевченка), заслуженого діяча 

мистецтв України (1976), народного артиста України (2002) 

5 

90 років від дня народження Умберто Еко (1932–2016), італійського 

письменника, публіциста, філософа, історика-медієвіста, лінгвіста, 

літературного критика, спеціаліста із семіотики, лауреата Premio Strega 

(Італія, 1981), Prix Mеdicis за найкращий закордонний твір (Франція, 1982), 

Австрійської державної премії з європейської літератури (2001) 

5 
80 років від дня народження Вадима Григоровича Ільїна (1942), 

українського композитора, музиканта, аранжувальника, заслуженого діяча 

мистецтв України (1989) 

5 

75 років від дня народження Олега Пилиповича Ківи (1947–2007), 

українського композитора, викладача, музичного редактора, музично-

громадського діяча, лауреата Премії ім. М. В. Лисенка (2004), народного 

артиста України (2001) 

5 

40 років від дня народження Юлії Анатоліївни Ілюхи (1982), 

української письменниці, журналістки, лауреатки міжнародного 

літературного конкурсу «Коронація слова» (2018), конкурсу «Новела                 

по-українськи» журналу «Країна» (2018), Міжнародної українсько-

німецької літературної премії ім. Олеся Гончара (2018) 

6 
190 років від дня народження Поля Гюстава Доре (1832–1883), 

французького живописця, гравера, ілюстратора, літографа  

6 

105 років від дня народження Юрія Олексійовича Івакіна                    

(1917–1983), українського письменника, літературознавця, дослідника 

творчості Т. Г. Шевченка, лауреата Державної премії УРСР 

ім. Т. Г. Шевченка (1980, разом з іншими) (нині – Національна премія 

України ім. Тараса Шевченка) 

6 
85 років від дня народження Василя Пилиповича Єрмоленка (1937), 

українського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (художня 

кераміка), графіка, заслуженого художника України (1985) 

6 

85 років від дня народження Миколи Феодосійовича Кагарлицького 

(1937–2015), українського письменника, критика, мистецтвознавця, 

літературознавця, музикознавця, перекладача, громадського діяча, 

лауреата Премії ім. Павла Чубинського (1994), Премії ім. Дмитра Нитченка 

(2004), Премії ім. Катерини Білокур (2010), заслуженого діяча мистецтв 

України (2001) 

6 
75 років від дня народження Ніни Федорівни Гачегової (1947), 

української майстрині декоративно-ужиткового мистецтва (вишивка, 

лозоплетіння, ткання гобеленів, розпис по дереву, виготовлення ляльок) 

6 
60 років від дня народження Богдана Романовича Волошина (1962), 

українського письменника, гумориста, публіциста, тележурналіста 

6 
60 років від дня народження Тетяни Миколаївни Колечко (1962), 

української майстрині декоративно-ужиткового мистецтва (емальєрство), 

живописця, графіка, лауреатки Премії ім. Катерини Білокур (2016) 

7 Різдво Христове 

7 
95 років від дня народження Ростислава Андрійовича Братуня   

(1927–1995), українського поета, публіциста, редактора, громадського та 

державного діяча 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%94%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1989
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1927
https://uk.wikipedia.org/wiki/1995
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B5%D1%82
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7 
90 років від дня народження Ольги Кирилівни Бондарєвої (1932), 

української майстрині декоративно-ужиткового мистецтва (ткацтво), 

заслуженого майстра народної творчості України 

7 
75 років від дня народження Віри Григорівни Самчук (1947), 

української театральної актриси, заслуженої артистки України (1997) 

7 
70 років від дня народження Віри Василівни Ковшури (1952), 

української мистецтвознавиці, заслуженого діяча мистецтв України (2004) 

7 

55 років від дня народження Михайла Петровича Цимбалюка (1967), 

українського письменника, журналіста, редактора, громадського діяча, 

лауреата Премії ім. Богдана Хмельницького (у галузі журналістики) 

(м. Хмельницький, 2017) 

8 
70 років від дня народження Сергія Оксеника (справж. – Сергій 

Семенович Іванюк) (1952–2018), українського дитячого письменника, 

журналіста, редактора, викладача, літературознавця, критика, перекладача 

8 
60 років від дня народження Василя Даниловича Гоголя (1962), 

українського скульптора-монументаліста, викладача, заслуженого діяча 

мистецтв України (1997) 

9 
85 років від дня народження Бориса Олександровича Міхеєва (1937), 

українського композитора, диригента, домриста, викладача, заслуженого 

діяча мистецтв України (1997) 

9 
30 років від дня народження Ес Соя (справж. – Євген Сергійович 

Степанок) (1992), українського поета 

10 

90 років від дня народження Ростислава Михайловича Палецького 

(1932–1978), українського майстра декоративно-ужиткового мистецтва 

(декоративний розпис, станкова графіка), заслуженого майстра народної 

творчості України (1971) 

10 

85 років від дня народження Зеновії Романівни Краковецької (1937), 

української майстрині декоративно-ужиткового мистецтва (художня 

кераміка, декоративне ткацтво), мистецтвознавиці, викладачки, 

заслуженого майстра народної творчості України (1988) 

10 

80 років від дня народження Миколи Антоновича Мачківського 

(1942–2020), українського письменника, лауреата Премії ім. Богдана 

Хмельницького (у галузі літературної діяльності) (м. Хмельницький, 1997), 

Міжнародної літературної премії ім. Івана Кошелівця (Німеччина/Ізраїль, 

2001), Премії ім. Володимира Булаєнка (Хмельницька область), Премії 

ім. Микити Годованця (Хмельницька область, 2002) 

10 

75 років від дня народження Василя Васильовича Сідака (1947), 

українського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (художня 

обробка дерева), лауреата Національної премії України ім. Тараса 

Шевченка (2008), заслуженого майстра народної творчості України (1995) 

10 
70 років від дня народження Тамари Володимирівни Покотило (1952), 

української майстрині декоративно-ужиткового мистецтва (батик) 

11 Міжнародний день «спасибі» 

11 

70 років від дня народження Діани Геблдон (1952), американської 

письменниці, лауреатки премії RITA Award (США, 1992), Quill Book 

Award (США, 2006), списку «200 кращих книг за версією BBC» 

(Великобританія, 2003) 

11 
70 років від дня народження Ірини Василівни Лисенко-Ткачук (1952), 

української художниці-живописця, заслуженого діяча мистецтв України 

(2000) 

https://uk.wikipedia.org/wiki/1967
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://www.barabooka.com.ua/sergij-oksenik/
http://www.barabooka.com.ua/sergij-oksenik/
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/1942
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%86%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%94%D0%BD%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B8_%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B8_%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/1947
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/1995
https://en.wikipedia.org/wiki/Quill_Award
https://en.wikipedia.org/wiki/Quill_Award
https://fantlab.ru/award647#c12036
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11 

60 років від дня народження Володимира Олександровича Шейка 

(1962), українського оперно-симфонічного та хорового диригента, лауреата 

Національної премії України ім. Тараса Шевченка (2019), заслуженого 

діяча мистецтв України (2003), народного артиста України (2015) 

12 
135 років від дня народження Ірини (Фаїни) Савелівни Дєєвої                

(1887–1965), української актриси, театральної режисерки (першої жінки-

режисерки в Україні), педагогині, театральної діячки 

12 
85 років від дня народження Миколи Петровича Удовиченка                

(1937–1994), українського поета 

12 
75 років від дня народження Надії Василівни Никорович (1947), 

української майстрині декоративно-ужиткового мистецтва (художня 

кераміка), заслуженого майстра народної творчості України  

12 
70 років від дня народження Валентини Петрівни Ілляшенко (1952), 

української актриси театру та кіно, заслуженої артистки України (2005) 

12 
70 років від дня народження Ігоря Олександровича Бориса (1952), 

українського театрального режисера, викладача, заслуженого діяча 

мистецтв України (1990) 

13 
180 років від дня народження Василя Семеновича Мови (1842–1891), 

українського прозаїка, поета, драматурга, лексикографа, історика, 

мемуариста, педагога, перекладача 

13 
125 років від дня народження Василя Климентійовича Дем’янчука 

(1897–1938), українського мовознавця, педагога, перекладача, фахівця із 

питань історії української мови, діалектології, славістики  

13 
90 років від дня народження Івана Сергійовича Костирі (1932–2003), 

українського письменника, журналіста, краєзнавця, лауреата Премії 

Благодійного фонду пам’яті Олекси Тихого (1999) 

13 
80 років від дня народження Лідії Олександрівни Чащиної (1942), 

української актриси кіно, заслуженої артистки України (2008) 

14 День Святителя Василя Великого 

14 Новий рік за старим стилем 

14 

140 років від дня народження Івана Івановича Огієнка (митрополит 

Іларіон) (1882–1972), українського вченого, мовознавця, лексикографа, 

філософа, редактора, книговидавця, історика церкви, педагога, державного, 

освітнього і церковного діяча (Канада) 

14 

100 років від дня народження Василя Георгійовича Гнєздилова            

(1922–1999), українського художника, архітектора, скульптора, лауреата 

Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1979, разом з іншими) (нині – 

Національна премія України ім. Тараса Шевченка), заслуженого 

архітектора України (1980) 

14 
95 років від дня народження Василя Івановича Охріменка                   

(1927–2006), українського військового диригента, народного артиста 

України (1982) 

14 

85 років від дня народження Євгена Пилиповича Гуцала (1937–1995), 

українського письменника, поета, публіциста, журналіста, кіносценариста, 

лауреата Літературної премії ім. Юрія Яновського (1982), Державної премії 

УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1985) (нині – Національна премія України 

ім. Тараса Шевченка), Премії фундації Антоновичів (США, 1994), Премії 

ім. Івана Огієнка (1995) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1962
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/2019
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D1%87_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D1%87_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/2015
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1980
https://ru.wikipedia.org/wiki/1937_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%AE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%AF%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/1982
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/1995
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%B3%D1%96%D1%94%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%B3%D1%96%D1%94%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1995
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14 
75 років від дня народження Людмили Михайлівни Мамикіної (1947), 

української театральної актриси, викладачки, заслуженої артистки України 

(1981) 

14 

40 років від дня народження Романа Леонідовича Бондарчука (1982), 

українського режисера, сценариста, монтажера художніх і документальних 

фільмів, лауреата міжнародного літературного конкурсу «Коронація 

слова» (2009, разом з іншими; 2011, разом з іншими), Національної премії 

України ім. Тараса Шевченка (2019) 

15 
400 років від дня народження Мольєра (справж. – Жан-Батист 

Поклен) (1622–1673), французького письменника, драматурга, актора, 

театрального режисера, засновника класичної комедії 

15 
210 років від дня народження Петера Крістена Асбйорнсена                   

(1812–1885), норвезького письменника, науковця, фольклориста 

15 
90 років від дня народження Володимира Володимировича Сосюри 

(1932–2020), українського редактора, кінодраматурга, заслуженого 

працівника культури України (1978) 

15 

85 років від дня народження Володимира Григоровича Морданя 

(1937–2017), українського поета, журналіста, сатирика, перекладача, 

лауреата Всеукраїнської літературної премії ім. Олександра Олеся (2003), 

Літературної премії ім. Ярослава Дорошенка (м. Івано-Франківськ) 

15 
85 років від дня народження Раїси Іванівни Павленко (1937), 

української бібліотекознавиці, бібліографині, заслуженого працівника 

культури України (1980) 

15 
80 років від дня народження Миколи Матвійовича Левчишина (1942), 

українського живописця, графіка, скульптора, ілюстратора, іконописця  

15 
30 років тому (1992) Президія Верховної Ради України ухвалила Указ 

про Державний Гімн України (музична редакція М. М. Вербицького) 

16 
115 років від дня народження Юрія-Августина Шерегія (1907–1990), 

українського театрального режисера, драматурга, актора, викладача, 

перекладача, історика театру, просвітянина (Чехія) 

16 

85 років від дня народження Клауса Ензіката (1937), німецького 

художника, ілюстратора дитячих книжок, графіка, педагога, лауреата 

Премії ім. Ганса Крістіана Андерсена (в галузі книжкової ілюстрації) 

(міжнародна, 1996) та ін. 

16 

80 років від дня народження Анатолія Леонтійовича Качана (1942), 

українського дитячого письменника-мариніста, поета, культурного діяча, 

лауреата Літературної премії ім. Миколи Трублаïнi (Вінницька область, 

1982) (нині – Подільська літературно-мистецька премія «Кришталева 

вишня»), Літературної премії ім. Лесі Українки (2002) (нині – Премія 

Кабінету Міністрів України ім. Лесі Українки за літературно-мистецькі 

твори для дітей та юнацтва), Літературної премії «Звук павутинки» 

ім. Віктора Близнеця (2004), Літературної премії ім. Бориса Нечерди 

(2005), Мистецької премії «Київ» ім. Євгена Плужника (в галузі 

літератури) (м. Київ, 2009) 

16 
70 років від дня народження Олександра Івановича Демиденка (1952), 

українського живописця, викладача, заслуженого художника України 

(2004) 

16 

60 років від дня народження Людмили Єгорівни Юріної (1962), 

української композиторки, лауреатки міжнародного конкурсу Torneo 

Internationale di Musica TIM (Італія, 1999), Премії ім. Б. М. Лятошинського 

(2008), Премії ім. В. С. Косенкa (2014), Премії ім. М. В. Лисенка (2016) 

https://uk.wikipedia.org/wiki/1981
https://uk.wikipedia.org/wiki/1982
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6_(%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/1978
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/1907
https://uk.wikipedia.org/wiki/1990
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B3
http://www.barabooka.com.ua/anatolij-kachan/
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%C2%AB%D0%97%D0%B2%D1%83%D0%BA_%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8%C2%BB_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%91%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%C2%AB%D0%97%D0%B2%D1%83%D0%BA_%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8%C2%BB_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%91%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/2005
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%C2%AB%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%C2%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/2009
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17 

Всесвітній День дитячих винаходів або День дітей-винахідників 

(відзначається щороку у день народження одного з видатних американців – 

державного діяча, дипломата, вченого, винахідника, журналіста, 

письменника, видавця, одного із засновників США – Бенджаміна 

Франкліна 

17 
115 років від дня народження Григорія Трохимовича Китастого  

(1907–1984), українського композитора, диригента, бандуриста (США), 

Героя України (2008, посмертно)  

17 

100 років від дня народження Збігнева Рихліцького (1922–1989), 

польського художника-графіка, книжкового ілюстратора, лауреата Премії 

ім. Ганса Крістіана Андерсена (в галузі книжкової ілюстрації) 

(міжнародна, 1982) 

17 
85 років від дня народження Алли Михайлівни Анищенко (1937), 

української архітекторки, лауреатки Державної премії України в галузі 

науки і техніки (1982), заслуженого архітектора України (1985) 

17 

80 років від дня народження Романа Дмитровича Горака (1942), 

українського прозаїка, есеїста, драматурга, літературознавця, критика, 

педагога, музейного діяча, дослідника творчості Івана Франка, лауреата 

Премії ім. Івана Франка (в галузі інформаційної діяльності, 2007), Премії 

ім. Михайла Возняка (Львівська область, 2006), Премії «Золота фортуна» 

Міжнародної академії наук (2006), Національної премії України ім. Тараса 

Шевченка (2011, у співавторстві), Премії ім. Ірини Вільде (2015), Премії 

ім. Василя Стефаника (Івано-Франківська область, 2016), заслуженого 

працівника культури України  

17 

65 років від дня народження Кароя Ласловича Балли (1957), 

українського та угорського письменника, публіциста, редактора, 

перекладача, лауреата Премії ім. Аттіли Йожефа (Угорщина, 2000), Премії 

ім. Федора Потушняка (Закарпатська область, 2006, 2007) та ін. 

18 
140 років від дня народження Алана Александра Мілна (1882–1956), 

англійського прозаїка, поета, драматурга, журналіста, класика дитячої 

літератури ХХ ст. 

18 
140 років від дня народження Богдана Михайловича Комарова                 

(1882–1975), українського бібліографа, публіциста, лексикографа, 

мемуариста, природознавця 

18 
140 років від дня народження Олександри Олександрівни Екстер 

(Григорович) (1882–1949), української художниці-авангардистки, графіка, 

театральної декораторки, педагогині 

18 

70 років від дня народження Богдана Івановича Губаля (1952), 

українського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (гобелен), 

живописця, графіка, педагога, лауреата Премії ім. Василя Стефаника 

(Івано-Франківська область, 1999), Премії ім. Івана Вагилевича           

(Івано-Франківська область, 2008), Премії ім. Ярослава Лукавецького 

(Івано-Франківська область, 2010), Премії ім. І. Ю. Рєпіна (Харківська 

область, 2017), заслуженого діяча мистецтв України (2001) 

19 Богоявлення. Хрещення Господнє. Водохреще 

19 

110 років від дня народження Тимофія Васильовича Левчука        

(1912–1998), українського кінорежисера, публіциста, викладача, 

громадського діяча, лауреата Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка 

(1971, разом з іншими) (нині – Національна премія України ім. Тараса 

Шевченка), заслуженого діяча мистецтв України, народного артиста 

України (1969) 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B2_%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B7%D1%96_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D1%96_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B8_(1982))&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B2_%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B7%D1%96_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D1%96_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B8_(1982))&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D1%83_%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B7%D1%96_%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/1912
https://uk.wikipedia.org/wiki/1998
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/1969
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1969
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19 
100 років від дня народження Володимира Васильовича Гавриша 

(1922–1988), українського майстра декоративно-ужиткового мистецтва 

(художнє різьблення по дереву, інкрустація), педагога 

19 

85 років від дня народження Миколи Кириловича Возіянова (1937), 

українського письменника, сатирика, лауреата Всеукраїнської літературної 

премії ім. Олександра Олеся (2002), Літературної премії ім. Леоніда 

Глібова (2003), Літературної премії ім. Остапа Вишні (2003), Літературної 

премії ім. Михайла Чабанівського, Премії ім. Наталі Забіли (2014) та ін. 

20 
80 років від дня народження Анатолія Кириловича Євдокименка 

(1942–2002), українського музиканта, співака, режисера-постановника, 

музичного продюсера, народного артиста України (1992) 

20 

70 років від дня народження Івана Костянтиновича Донича (1952), 

українського прозаїка, поета, гумориста, живописця, графіка, музиканта, 

лауреата Літературно-мистецької премії ім. Олександра Бойченка (1983), 

Літературної премії ім. Остапа Вишні (2011), Літературної премії 

«Радосинь» (2018) 

20 
70 років від дня народження Олександра Івановича Гуменчука (1952), 

українського живописця, дизайнера, педагога, заслуженого художника 

України (2008) 

21 
110 років від дня народження Альфреда Шклярського (1912–1992), 

польського письменника, автора пригодницьких романів  

21 
75 років від дня народження Яноша Яношевича Віга (1947), 

українського архітектора, лауреата Державної премії України в галузі 

архітектури (1995), народного архітектора України (1995) 

22 

День Соборності України (Відзначається в Україні згідно Указу 

Президента України № 871/2014 від 13.11.2014 р.). Відзначають щороку в 

день проголошення Акту Злуки Української Народної Республіки й 

Західноукраїнської Народної Республіки, що відбувся в 1919 р. 

22 
60 років від дня народження Марії Шунь (1962), української поетеси, 

есеїстки, публіцистки, перекладачки (США) 

23 
190 років від дня народження Едуарда Мане (1832–1883), французького 

художника-імпресіоніста, ілюстратора, літографа, архітектурного кресляра 

23 
120 років від дня народження Павла Матвійовича Усенка (1902–1975), 

українського поета, журналіста, військового кореспондента 

23 
75 років від дня народження Юрія Івановича Рудченка (1947), 

українського кіноактора, заслуженого артиста України (2008) 

24 
290 років від дня народження П’єра-Огюстена Карона де Бомарше 

(1732–1799), французького письменника, драматурга, публіциста 

25 
140 років від дня народження Аделіни Вірджинії Вулф (1882–1941), 

англійської письменниці, теоретика модернізму, літературної критикині, 

видавчині 

25 
85 років від дня народження Руслани Борисівни Гнєдаш (1937–2013), 

української музикознавиці, музичної редакторки, викладачки 

25 

65 років від дня народження Василя Йосиповича Клічака (1957), 

українського письменника, журналіста, редактора, науковця, видавця, 

лауреата Літературної премії «Князь роси» ім. Тараса Мельничука 

(м. Чернівці, 2004), Літературної та патріотично-виховної премії ім. Олекси 

Гірника (2004), Літературно-мистецької премії ім. Марка Черемшини 

(2005), Премії ім. Івана Огієнка (2013), Літературної премії ім. Тодося 

Осьмачки (Черкаська область, 2018), Літературної премії ім. Анатолія 

Бортняка (2019), заслуженого журналіста України 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B2_%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B7%D1%96_%D0%B0%D1%80%D1%85%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B2_%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B7%D1%96_%D0%B0%D1%80%D1%85%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/1832
https://uk.wikipedia.org/wiki/1883
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BB%D1%8E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1957
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B2%D1%86%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%8F_%D0%9E%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%8F_%D0%9E%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%9D%D0%A1%D0%9F%D0%A3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%8F_%D0%91%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8F%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%8F_%D0%91%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8F%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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26 
125 років від дня народження Івана Юліановича Кулика (справж. – 

Ізраїль Юделевич Кулик) (1897–1937), українського письменника, поета, 

журналіста, перекладача, громадського діяча 

26 
75 років від дня народження Тетяни Дмитрівни Галькун (1947), 

української художниці-живописця, педагогині, народного художника 

України (2004) 

26 
70 років від дня народження Олени Миколаївни Клімової (1952), 

української майстрині декоративно-ужиткового мистецтва (художня 

вишивка), викладачки 

26 

55 років від дня народження Наталії Георгіївни Трохим (1967), 

української поетеси, перекладачки, редакторки, викладачки, видавчині, 

лауреатки Премії ім. Максима Рильського (в галузі перекладу, 2010) (нині – 

Премія Кабінету Міністрів України ім. Максима Рильського), дипломантки 

Літературної премії «Metaphora» (2013) 

27 

Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту (відзначається щорічно 

відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/60/7 від 

18.12.2007 р. В Україні відзначається згідно з Указом Президента України 

№ 1021/2001 від 01.11.2005 р.) 

27 
190 років від дня народження Льюїса Керролла (справж. – Чарльз 

Лютвідж Доджсон) (1832–1898), англійського дитячого письменника, 

математика, логіка, філософа, фотографа 

27 
100 років від дня народження Михайла Дмитровича Декерменджі 

(1922–1971), українського скульптора  

27 
95 років від дня народження Олекси (Олексія) Івановича Тихого 

(1927–1984), українського публіциста, мовознавця, правозахисника, 

педагога 

27 
80 років від дня народження Олексія Васильовича Какала (1942), 

українського живописця, заслуженого художника України (2001) 

27 
55 років від дня народження Наталії Петрівни Бондар (1967), 

української бібліографині, науковиці 

28 
80 років від дня народження Євгена Яковича Берези (1942), 

українського співака, заслуженого артиста України (1982) 

28 
60 років від дня народження Лариси Омелянівни Руснак (1962), 

української акторки театру, кіно та дубляжу, народної артистки України 

(2015) 

28 
60 років від дня народження Олександра Ігоровича Охапкіна (1962), 

українського живописця, іконописця, заслуженого художника України 

(2016) 

28 

40 років від дня народження Богдани Валентинівни Матіяш (1982), 

української письменниці, поетеси, редакторки, літературної критикині, 

перекладачки, лауреатки Літературного конкурсу видавництва 

«Смолоскип» (2004), Премії Романа Струця (за найкраще магістерське 

дослідження) (2004), премії Фонду Лесі та Петра Ковалевих (Союз 

українок Америки, 2010), Премії «ЛітАкцент року» (2014) 

28 
30 років тому (1992) Верховна Рада України затвердила блакитно-

жовтий стяг як Державний прапор України 

29 

День пам’яті героїв Крут (відзначається щорічно в день, коли поблизу 

селища Крути в 1918 р. відбувся бій між більшовицькою армією та загоном 

київських студентів і бійців вільного козацтва. В Україні відзначається 

згідно з Указом Президента України «Про вшанування пам’яті Героїв 

Крут» № 15/2007 від 15.01.2007 р.) 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0_%D0%A0%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%C2%ABMetaphora%C2%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
https://uk.wikipedia.org/wiki/2015
http://www.barabooka.com.ua/bogdana-matiyash/
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0_%C2%AB%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BF%C2%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/2004
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D1%86%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
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29 

65 років від дня народження Ярослави Юріївни Ткачук (1957), 

української мистецтвознавиці, музейної діячки, лауреатки Премії ім. Івана 

Вагилевича (Івано-Франківська область, 2011), Премії ім. Михайла 

Сікорського (в галузі краєзнавства, 2014), заслуженого працівника 

культури України 

29 

60 років від дня народження Володимира Юліановича Петріва (1962), 

українського актора театру та кіно, театрального режисера, театрознавця, 

викладача, лауреата Національної премії України ім. Тараса Шевченка 

(2008) 

29 

60 років від дня народження Марини Геннадіївни Денисенко (1962), 

української композиторки, поетеси, музикознавиці, викладачки, лауреатки 

композиторського конкурсу Міжнародного фестивалю духової музики 

«Сурми» (Рівне, 1998) 

29 

60 років від дня народження Ольги Навоя Токарчук (1962), польської 

письменниці, поетеси, есеїстки, сценаристки, лібретистки, видавчині, 

психологині, лауреатки Премії фундації ім. Косцєльських (Польща, 1997), 

Літературної нагороди «Ніке» (Польща, 2008, 2015), Премії Самуеля 

Богуміла Лінде (Польща/Німеччина, 2008), Премії Вілениці (Словенія, 

2013), Літературної премії ім. Яна Міхальського (Швейцарія, 2018), 

Міжнародної Букерівської премії (2018), Нобелівської премії з літератури 

(2018) та ін. 

30 
80 років від дня народження Ганни Йосипівни Пархуць (1942), 

української майстрині декоративно-ужиткового мистецтва (вишивка), 

заслуженого майстра народної творчості України (1988) 

31 
80 років від дня народження Франца Петера Шуберта (1797–1828), 

австрійського композитора, одного із основоположників романтизму в 

музиці 

31 

80 років від дня народження Федора Івановича Куркчі (1942), 

українського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (художня 

кераміка, різьблення на дереві), лауреата Всеукраїнського конкурсу 

української народної іграшки (2005), Спеціальної премії Всеукраїнського 

симпозіуму художньої кераміки «Україна Соборна» (2005) 

31 
65 років від дня народження Володимира Миколайовича Захарука 

(1957), українського фотохудожника 

 

 

ЛЮТИЙ 
 

1 
180 років від дня народження Володимира Донатовича Орловського 

(1842–1914), українського художника-живописця, одного із засновників 

українського національного пейзажу 

1 

125 років від дня народження Євгена Филимоновича Маланюка 

(1897–1968), українського прозаїка, поета, есеїста, публіциста, критика, 

філософа, літературознавця, мистецтвознавця, перекладача, громадського і 

культурного діяча української еміграції 

1 
75 років від дня народження В’ячеслава Анатолійовича Сланка    

(1947–2018), українського актора театру та кіно, заслуженого артиста 

України 

1 
75 років від дня народження Галини Олександрівни Михайличенко 

(1947–2011), української майстрині декоративно-ужиткового мистецтва 

(гобелен) 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/1962
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%81%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D0%B5%D1%97%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%C2%AB%D0%9D%D1%96%D0%BA%D0%B5%C2%BB
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%B5%D0%BB%D1%8F_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D1%83%D0%BC%D1%96%D0%BB%D0%B0_%D0%9B%D1%96%D0%BD%D0%B4%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%B5%D0%BB%D1%8F_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D1%83%D0%BC%D1%96%D0%BB%D0%B0_%D0%9B%D1%96%D0%BD%D0%B4%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/2008
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%AF%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D1%96%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/2018
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F#%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1988
https://uk.wikipedia.org/wiki/1797
https://uk.wikipedia.org/wiki/1828
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B8_%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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1 
75 років від дня народження Олександра Ігоровича Рибчинського 

(1947–2014), українського театрального режисера, заслуженого артиста 

України 

1 
70 років від дня народження Володимира Степановича Бенфіалова 

(1952), українського живописця, графіка, педагога, заслуженого художника 

України (2011) 

1 

70 років від дня народження Івана Ярославовича Рожка (1952), 
українського музичного режисера-постановника, лауреата Премії 
ім. Тараса Шевченка (Хмельницька область, 1994), заслуженого діяча 
мистецтв України (2002) 

1 

70 років від дня народження Миколи Олексійовича Коваля (1952), 
українського оперного співака, викладача, лауреата I Міжнародного 
конкурсу оперних співаків ім. Соломії Крушельницької (1991), народного 
артиста України (2001) 

1 
55 років від дня народження Меґ Кебот (1967), американської дитячої 

письменниці, ілюстраторки, сценаристки 

2 

210 років від дня народження Євгена Павловича Гребінки                    
(1812–1848), українського прозаїка, поета, байкаря, педагога, видавця, 
громадського діяча, учасника викупу Т. Г. Шевченка з кріпацтва, одного з 
засновників нового українського письменства 

2 
140 років від дня народження Джеймса Августина Алоїзія Джойса 

(1882–1941), ірландського прозаїка, поета, журналіста, представника 
модернізму 

2 

100 років від дня народження Анатолія Федоровича Пономаренка 

(1922–2006), українського живописця, графіка, художника театру та кіно, 
лауреата Премії ім. В. І. Касіяна (1979), заслуженого художника України 
(1973) 

2 
100 років від дня народження Павла Івановича Наніїва (1922–2001), 

українського письменника, журналіста, публіциста 

3 

85 років від дня народження Павла Степановича Супруна                               
(1937–2019), українського музиканта, кобзаря, лауреата Міжнародної 
премії «Філантроп» (за видатні досягнення людей з обмеженими 
можливостями у сфері культури та мистецтва) (2002), переможця 
численних конкурсів, заслуженого працівника культури України (1998) 

3 

80 років від дня народження Анатолія Івановича Пахомова (1942), 
українського письменника, лауреата конкурсу «Золоте перо» (в галузі 
журналістики, 1994), Літературної премії ім. Михайла Чабанівського 
(2013) та ін. 

4 

85 років від дня народження Григорія Титовича Гайового (1937), 
українського поета, публіциста, гумориста, редактора, лауреата 
Літературної премії «Благовіст» (2010), Всеукраїнської літературно-
мистецької премії ім. Степана Руданського (2014) 

4 
70 років від дня народження Вадима Борисовича Целоусова (1952), 

українського художника-живописця, заслуженого художника України 
(2013) 

5 
95 років від дня народження Володимира Григоровича Власова  

(1927–1999), українського художника-живописця, заслуженого художника 
України (1971) 

5 
95 років від дня народження Любові Яківни Каганової (1927–2011), 

української театральної актриси, викладачки, заслуженої артистки України 
(1967) 

https://uk.wikipedia.org/wiki/1973
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1937
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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5 
85 років від дня народження Петра Івановича Авраменка (1937), 

українського музиканта, бандуриста, викладача, заслуженого артиста 
України (2003) 

6 

85 років від дня народження Алли В’ячеславівни Лагоди (1937), 
української артистки балету, балетмейстерки, педагогині-репетиторки, 
лауреатки Всеукраїнської премії «Жінка ІІІ тисячоліття» (2006), 
дипломантки Міжнародного конкурсу артистів балету ім. Сергія Дягілєва 
(1992), II Міжнародного конкурсу балету ім. Сержа Лифаря (Київ, 1996), 
народної артистки України (1974) 

6 

80 років від дня народження Богдана Петровича Дерев’янка (1942), 
українського композитора, хорового диригента, педагога, музикознавця, 
лауреата Всеукраїнського хорового конкурсу ім. Миколи Леонтовича 
(1993, 1997, разом з іншими), конкурсу вокалістів та хорових колективів 
ім. Соломії Крушельницької (Тернопіль, 1992, 1997), міжнародних 
конкурсів (Польща, 1998; Швейцарія, 2002), заслуженого артиста України 
(1974) 

7 
210 років від дня народження Чарльза Джона Гаффема Діккенса 

(1812–1870), англійського письменника-реаліста, журналіста, драматурга, 
редактора, стенографіста 

8 
200 років від дня народження Опанаса Васильовича Марковича 

(1822–1867), українського фольклориста, етнографа, композитора, 
народознавця, музикознавця, громадського діяча 

8 
70 років від дня народження Олексія Федоровича Власова                 

(1952–2008), українського художника-живописця, викладача, заслуженого 
художника України (2006) 

8 
45 років від дня народження Дарки Сироїд (1977), української поетеси, 

філологині, літературознавиці 

9 
150 років від дня народження Якова Олександровича Усика                         

(1872–1961), українського різьбяра, скульптора, художника-живописця, 
іконописця 

9 
80 років від дня народження Людмили Юхимівни                           

Дяченко-Заєнчковської (1942), української театральної актриси, 
заслуженої артистки України (1974) 

9 
75 років від дня народження Анатолія Леонідовича Сліпича (1947), 

українського художника, викладача, заслуженого діяча мистецтв України 
(1999) 

10 

80 років від дня народження Ольги Миколаївни Петрової (1942), 
української художниці-живописця, графіка, мистецтвознавиці, викладачки, 
авторки статей з історії та теорії образотворчого мистецтва, заслуженого 
діяча мистецтв України (2006) 

10 

75 років від дня народження Галини Іванівни Воловик (1947), 
української майстрині декоративно-ужиткового мистецтва 
(соломоплетіння), викладачки, заслуженого майстра народної творчості 
України (2009) 

10 

75 років від дня народження Євгена Герасимовича Савчука (1947), 
українського хорового диригента, педагога, лауреата Державної премії 
України ім. Тараса Шевченка (1998) (нині – Національна премія України 
ім. Тараса Шевченка), народного артиста України (1990), Героя України 
(2009) 

10 
70 років від дня народження Івана Михайловича Царинного       

(1952–2000), українського поета, публіциста, редактора 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D0%86%D0%86%D0%86_%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8F%D1%87%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F_(%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/2006
https://uk.wikipedia.org/wiki/1952
https://uk.wikipedia.org/wiki/2000
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11 

95 років від дня народження Олексія Миколайовича Горохова              
(1927–1999), українського скрипаля, музикознавця, викладача, автора 
наукових праць з музичного виконавства, лауреата II Всесвітнього 
фестивалю молоді та студентів (Будапешт, Угорщина, 1949), 
Міжнародного конкурсу ім. Йоганна Себастьяна Баха (1950), 
Міжнародного конкурсу скрипалів (1950), Міжнародного конкурсу 
ім. королеви Єлизавети (Брюссель (Бельгія), 1951) та ін., заслуженого діяча 
мистецтв України (1982) 

12 
Собор трьох святителів: Василія Великого, Іоанна Золотоустого, 

Григорія Богослова 

12 
130 років від дня народження Григорія Антоновича Бондаренка 

(справж. – Григорій Августович Бондаренко) (1892–1969), українського 

художника, графіка, книжкового ілюстратора, викладача 

12 

90 років від дня народження Василя Васильовича Яременка (1932), 

українського філолога, літературознавця, редактора, викладача, лауреата 

Літературно-мистецької премії ім. Івана Нечуй-Левицького (2006), 

Міжнародної премії ім. Володимира Винниченка (2012, 2015), Премії 

Всеукраїнського культурно-наукового фонду Тараса Шевченка «В своїй 

хаті своя й правда, і сила, і воля» (2016), Літературно-мистецької премії 

ім. Олени Пчілки (2016) та ін. 

12 

90 років від дня народження Леоніда Григоровича Тоцького (1932), 

українського майстра монументально-декоративного мистецтва (розписи, 

мозаїка, вітражі, різьблення по дереву та каменю, ковка, чеканка), 

реставратора, заслуженого художника України (2016) 

12 

90 років від дня народження Степана Павловича Колесника (1932), 

українського письменника, публіциста, журналіста, сценариста, педагога, 

лауреата Державної премії України ім. Т. Г. Шевченка (1992) (нині – 

Національна премія України ім. Тараса Шевченка), Міжнародної 

літературної премії ім. Івана Кошелівця (Німеччина/Ізраїль, 1999), 

Літературної премії ім. Михайла Стельмаха журналу «Вінницький край» 

(2014) 

12 
50 років від дня народження Вахтанґа Івановича Кебуладзе (1972), 

українського філософа, спеціаліста з феноменології, публіциста, викладача, 

лауреата Премії ім. Юрія Шевельова (2016) 

13 
Всесвітній день радіо (відзначається щорічно з ініціативи ЮНЕСКО з 

2011 р.) 

14 
Міжнародний день дарування книг (започаткований у 2012 р. 

американкою та засновницею відомого сайту дитячої книги Delightful 

Children’s Books Еммі Бродмур) 

14 

100 років від дня народження Миколи Олександровича Рибалка 

(1922–1995), українського поета, громадського діяча, лауреата Державної 

премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1985) (нині – Національна премія України 

ім. Тараса Шевченка) 

14 
95 років від дня народження Ірини Георгіївни Левитської (1927–2012), 

української художниці-живописця, монументалістки, графіка, заслуженого 

художника України (2007) 

14 
90 років від дня народження Наталії Микитівни Юргенс (1932–2014), 

української театральної актриси, народної артистки України (1976) 

14 
70 років від дня народження Наталії Петрівни Федоренко (1952), 

української майстрині декоративно-ужиткового мистецтва (батик, гобелен) 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%99%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%B0%D1%85%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%99%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%B0%D1%85%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8_%D0%84%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8_%D0%84%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8E%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/1931
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%86%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%86%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D1%85%D0%B0_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%83_%C2%AB%D0%92%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9%C2%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/1972
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%AE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1922_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1995_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1974
https://uk.wikipedia.org/wiki/1976


20 

 

15 
65 років від дня народження Дмитра Михайловича Стельмаха (1957), 

українського письменника, перекладача, лауреата Літературної премії 

ім. Михайла Стельмаха журналу «Вінницький край» (2016) 

15 
40 років від дня народження Ірини Валеріївни Коваленко (1982), 

української музикантки, вокалістки, лауреатки Національної премії 

України ім. Тараса Шевченка (2020, у складі колективу) 

16 

70 років від дня народження Віктора Олексійовича Жадька (1952), 

українського письменника, публіциста, науковця, краєзнавця, видавця, 

лауреата Премії ім. Миколи Аркаса (Миколаївська область, 2002), Премії 

ім. Дмитра Нитченка (2005), Премії ім. Івана Огієнка (2007), Краєзнавчої 

премії ім. Михайла Максимовича (Черкаська область, 2008), Премії Спілки 

журналістів України «Незалежність» (2010), Мистецької премії «Київ» 

ім. Анатолія Москаленка (в галузі журналістики) (м. Київ, 2011), Премії 

Всеукраїнського культурно-наукового фонду Тараса Шевченка «В своїй 

хаті своя й правда, і сила, і воля» (2012), Міжнародної премії 

ім. Володимира Винниченка (2013), Міжнародної літературної премії 

ім. Антуана де Сент-Екзюпері (Франція/Німеччина, 2021) та ін., 

заслуженого працівника освіти України (2007) 

17 

110 років від дня народження Андре Нортона (справж. – Аліса Марія 

Нортон) (1912–2005), американської письменниці-фантаста, лауреатки 

премій в жанрі наукової фантастики та фентезі: Hugo Award (США, 1977), 

Balrog Award (США, 1979), Skylark (США, 1983), Nebula Award (США, 

1983), World Fantasy Award (США, 1987, 1998), Big Heart Award (США, 

1988), Forry Award (США, 1989) та ін.; внесена в «Зал слави наукової 

фантастики і фентезі» (США, 1997) 

17 
85 років від дня народження Сільвії Яківни Вальтер (1937), 

української артистки балету, викладачки, заслуженої артистки України 

(1967) 

17 

40 років від дня народження Оксани Лущевської (1982), української 

дитячої письменниці, поетеси, перекладачки, літературознавиці, 

дослідниці дитячої літератури, членкині Українського ПЕН, лауреатки 

Літературного конкурсу «Гранослов» (2007), Всеукраїнського конкурсу на 

найкращі твори для дітей «Золотий лелека» (2008), Літературного 

конкурсу «Витоки» (2008), Літературного конкурсу «Рукомесло» (2008, 

2009), Літературного конкурсу видавництва «Смолоскип» (2009), конкурсу 

видавництва «Фонтан казок» (2015) та ін.; списку «200 найкращих дитячих 

книжок світу «White Ravens» («Білі круки») (2017) (США) 

18 
70 років від дня народження Джеймса Ернеста Мейса (1952–2004), 

американського історика, політолога, журналіста, викладача, дослідника 

голодомору в Україні (з 1993 р. мешкав в Україні) 

18 

35 років від дня народження Дмитра Ігоровича Дроздовського (1987), 

українського письменника, літературознавця, критика, перекладача, 

редактора, лауреата Міжнародної українсько-німецької літературної премії 

ім. Олеся Гончара (2005), Міжнародної літературної премії ім. Івана 

Кошелівця (Німеччина/Ізраїль, 2012), Премії ім. Володимира Сосюри 

(2013), Міжнародної літературної премії ім. Миколи Гоголя «Тріумф» 

(2014), Міжнародної літературної премії ім. Григорія Сковороди «Сад 

божественних пісень» (2015) та ін., заслуженого працівника культури 

України (2016) 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D1%85%D0%B0_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%83_%C2%AB%D0%92%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9%C2%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D1%85%D0%B0_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%83_%C2%AB%D0%92%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9%C2%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%E2%80%94_%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82%D0%B8_2020_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/1952
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%94%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9_%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://fantlab.ru/award51#c726
https://fantlab.ru/award3#c80
https://fantlab.ru/award3#c80
https://fantlab.ru/award4#c270
https://fantlab.ru/award240#c4080
https://fantlab.ru/award240#c4080
https://fantlab.ru/award126#c3825
http://www.barabooka.com.ua/oksana-lushhevs-ka/
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%81%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%95%D0%9D
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0_(%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81)
https://uk.wikipedia.org/wiki/2008
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BF
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/1952
https://uk.wikipedia.org/wiki/2004
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96_1932-1933_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/1987
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%86%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%86%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8


21 

 

19 

175 років від дня народження Олександра Олександровича Русова 

(1847–1915), українського вченого-економіста, земського статистика, 

славіста, етнографа, фольклориста, музикознавця, популяризатора 

літератури, викладача, громадського діяча, видавця першого повного 

«Кобзаря» Т. Г. Шевченка 

19 

85 років від дня народження Богдана Івановича Мельничука (1937), 

українського поета, публіциста, журналіста, філолога, літературознавця, 

перекладача, педагога, лауреата Літературної премії ім. Дмитра Загула 

(Чернівецька область, 1994), Літературно-мистецької премії ім. Сидора 

Воробкевича (Чернівецька область, 1998), Премії ім. Юрія Федьковича 

(Чернівецька область, 2000), Літературно-мистецької премії ім. Марка 

Черемшини (2002), Літературно-мистецької премії ім. Ольги Кобилянської 

(м. Чернівці, 2016) та ін., заслуженого працівника освіти України (2009) 

19 
30 років тому (1992) Верховна Рада України затвердила Тризуб як 

малий герб України, вважаючи його головним елементом великого 

Державного герба України 

20 

Всесвітній день соціальної справедливості (відзначається щорічно 

відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/62/10 від 

18.12.2007 р. В Україні відзначається згідно з Указом Президента України 

№ 1021/2001 від 04.11.2011 р.) 

20 
День Героїв Небесної Сотні (Указ Президента України № 69/2015 від 

11.02.2015 р.) 

20 
60 років від дня народження Аліни Миколаївни Болото (1962), 

української письменниці, поетеси 

21 
Міжнародний День рідної мови (проголошено на ХХХ сесії Генеральної 

конференції ЮНЕСКО, відзначається щорічно з 2000 р.) 

21 
90 років від дня народження Віктора Івановича Погребного (1932), 

українського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (обробка 

художнього скла), заслуженого майстра народної творчості України (1980) 

21 
80 років від дня народження Ніни Михайлівни Денисової (1942), 

української художниці-ілюстраторки, графіка, дизайнерки 

21 

60 років від дня народження Чака Паланіка (справж. – Чарльз Майкл 

Палагнюк) (1962), американського письменника українського 

походження, сатирика, фріланс-журналіста, лауреата книжкових премій 

«Oregon Book Award» (штат Орегон (США), 1997), «Pacific Northwest 

Booksellers Association Award» (США, 1997, 2003) 

21 
45 років від дня народження Джонатана Сафрана Фоера (1977), 

американського письменника, лауреата Премії газети «Гардіан» «Guardian 

First Book Prise» (Англія), Премії «National Jewish Book Award» (США) 

22 

115 років від дня народження Богуміла Ржихи (1907–1987), чеського 

дитячого письменника, сценариста, лауреата Міжнародної літературної 

премії ім. Януша Корчака (Польща, 1979), Премії ім. Ганса Крістіана 

Андерсена (міжнародна, 1980) 

22 

75 років від дня народження Богдана Васильовича Дячишина (1947), 

українського письменника, есеїста, публіциста, суспільного діяча, лауреата 

Літературної премії ім. Василя Юхимовича (2017), Премії ім. Івана Огієнка 

(2018), Міжнародної літературно-мистецької премії ім. Пантелеймона 

Куліша (2019), Літературної премії ім. Петра Сороки (2020) та ін. 

22 
75 років від дня народження Михайла Васильовича Баклана (1947), 

українського театрального актора, заслуженого артиста України (1994) 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B4%D1%96%D1%80_%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%AE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B2%D1%86%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/2009
https://uk.wikipedia.org/wiki/1980
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Oregon_Book_Award&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Pacific_Northwest_Booksellers_Association_Award&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Pacific_Northwest_Booksellers_Association_Award&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%96%D0%B0%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B8%D1%87


22 

 

22 

75 років від дня народження Юрія Тимофійовича Гармаша (1947), 

українського кінооператора, оператора-постановника, лауреата 

національної кінопремії «Золота дзиґа» (2019), заслуженого діяча мистецтв 

України (2008) 

22 

70 років від дня народження Олега Івановича Жупанського (1952), 

українського поета, перекладача, видавця, лауреата Премії ім. Рильського 

(в галузі перекладу, 2008) (нині – Премія Кабінету Міністрів України 

ім. Максима Рильського), Премії ім. Якова Гальчинського (2008), Премії 

ім. Дмитра Нитченка (2019) 

23 

40 років від дня народження Олени Печорної (справж. – Олена 

Вікторівна Сердюк) (1982), української письменниці, лауреатки 

Міжнародної українсько-німецької літературної премії ім. Олеся Гончара 

(2010), Чернігівської обласної літературно-мистецької премії ї ім. Михайла 

Коцюбинського (2012) 

24 

110 років від дня народження Іржи Трнка (1912–1969), чеського 

художника, книжкового ілюстратора, режисера-мультиплікатора, 

сценариста, лауреата Премії ім. Ганса Крістіана Андерсена (в галузі 

книжкової ілюстрації) (міжнародна, 1968) 

24 

105 років від дня народження Тетяни Нилівни Яблонської                        

(1917–2005), української художниці-живописця, графіка, педагогині, 

лауреатки Державної премії України ім. Тараса Шевченка (1998) (нині – 

Національна премія України ім. Тараса Шевченка), народного художника 

України (1960), Героя України (2001) 

24 

85 років від дня народження Олександра Миколайовича 

Загребельного (1937–1993), українського оперного і камерного співака, 

лауреата Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1976, разом з іншими) 

(нині – Національна премія України ім. Тараса Шевченка), народного 

артиста України (1982) 

24 
80 років від дня народження Миколи Кириловича Пономаренка 

(1942), українського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (художня 

обробка металу), заслуженого художника України (1978) 

24 

50 років від дня народження Лесі Мар’янівни Демської-Будзуляк 

(1972), української поетеси, прозаїка, літературознавиці, літературної 

критикині, перекладачки, видавчині, лауреатки Всеукраїнського конкурсу 

молодих прозаїків (1994), Літературного конкурсу «Зоря Аркада» (1997), 

Літературного конкурсу видавництва «Смолоскип» (1999), Літературного 

конкурсу «Коронація слова» (2004) 

25 

135 років від дня народження Леся Курбаса (справж. –                    

Олександр-Зенон Степанович Курбас) (1887–1937), українського 

режисера театра та кіно, актора, драматурга, публіциста, перекладача, 

викладача, теоретика театру, громадського діяча, фундатора національного 

українського модерного театру «Березіль», народного артиста України 

(1925) 

25 
85 років від дня народження Ігоря Карповича Рачка (1937), 

українського кобзаря, заслуженого працівника культури України (2008) 

25 
85 років від дня народження Лідії Григорівни Запорожцевої                  

(1937–2015), української актриси оперети, лауреатки театральної премії 

«Київська пектораль» (2001), заслуженої артистки України 

26 
День спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста 

Севастополя (відзначається щорічно відповідно до Указу Президента 

України № 58/2020 від 26.02.2020 р.) 

https://uk.wikipedia.org/wiki/1947
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%B4%D0%B7%D0%B8%D2%91%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D1%87_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D1%87_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/1952
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0_%D0%A0%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0_%D0%9D%D0%B8%D1%82%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0_%D0%9D%D0%B8%D1%82%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1982
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%8F_%D0%93%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/2010
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%86%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%86%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1912
https://ru.wikipedia.org/wiki/1969
https://ru.wikipedia.org/wiki/1982
https://ru.wikipedia.org/wiki/2001
https://uk.wikipedia.org/wiki/1978
https://uk.wikipedia.org/wiki/1972
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C
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26 

220 років від дня народження Віктора-Марі Гюго (1802–1885), 

французького прозаїка, поета, драматурга, публіциста, есеїста, 

рисувальника, політичного й громадського діяча, голови та теоретика 

французького романтизму 

27 
Всесвітній день неурядових організацій (World NGO Day офіційно 

виник в 2010 р. Вперше відзначено на рівні ООН в 2014 році) 

27 
Постановою Верховної Ради УРСР (1991) ратифіковано «Конвенцію про 

права дитини» 

27 

120 років від дня народження Джона Ернста Стейнбека (1902–1968), 

американського письменника, публіциста, репортера, сценариста, лауреата 

Пулітцеровської премії (1940), Нобелівської премії з літератури (1962), 

списків: «200 кращих книг за версією BBC» (Великобританія, 2003), 

«100 кращих книг, написаних англійською мовою» (Великобританія, 2015), 

«100 самих надихаючих романів за версією BBC» (Великобританія, 2019) 

28 

35 років від дня народження Наталії Олександрівни Довгопол (1987), 

української письменниці, громадської діячки, лауреатки міжнародного 

літературного конкурсу «Коронація слова» (2019), літературної премії 

«Навиворіт» (2019), конкурсу «Еспресо. Вибір читачів» (2020) 

29 
90 років від дня народження Юрія Йосиповича Богатикова                 

(1932–2002), українського естрадного співака, народного артиста України 

(1973) 

 

 

БЕРЕЗЕНЬ 
 

1 
105 років від дня народження Мирослава Івановича Антоновича 

(1917–2006), українського оперного співака, хорового диригента, 

музикознавця, заслуженого діяча мистецтв України (1997) (Нідерланди) 

1 

95 років від дня народження Параски Степанівни Плитки-Горицвіт 

(1927–1998), української гуцульської художниці, письменниці, поетеси, 

фотографині, етнографині, діалектолога, фольклористки, казкарки, 

народної філософині 

1 

65 років від дня народження Валентини Миколаївни Мастєрової 

(1957), української письменниці, журналістки, редакторки, громадської 

діячки, переможниці Літературного конкурсу «Гранослов» (1991), 

лауреатки Літературної премії ім. Євгена Бачинського «У свічаді слова» 

(США, 1997), Премії ім. Василя Стуса, Літературної премії «Благовіст» 

(2003), Чернігівської обласної літературно-мистецької премії ім. Михайла 

Коцюбинського (2004) 

1 

50 років від дня народження Ярослава Леонідовича Пілунського 

(1972), українського кінооператора-постановника, лауреата Національної 

премії України ім. Тараса Шевченка (2018, разом з іншими, за цикл 

історико-документальних фільмів про Майдан 2014 року) 

2 
140 років від дня народження Архипа Юхимовича Тесленка        

(1882–1911), українського письменника-самоука, поета, публіциста 

2 

80 років від дня народження Джона Вінслоу Ірвінга (справж. – Джон 

Воллес Блант-молодший) (1942), американського письменника, 

сценариста, лауреата Національної книжкової премії (США, 1980), Премії 

«Супутник» (за кращий адаптований сценарій) (США, 1999), Премії 

«Оскар» (за кращий адаптований сценарій) (2000) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1962
https://fantlab.ru/award647#c12036
https://uk.wikipedia.org/wiki/1987
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%82_(%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%86%D1%83%D0%BB%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/1957
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%87%D0%B0%D0%B4%D1%96_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8F_%D0%A1%D1%82%D1%83%D1%81%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82_(%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%86%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%86%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_(%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%C2%AB%D0%9E%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80%C2%BB_%D0%B7%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80_(%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%C2%AB%D0%9E%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80%C2%BB_%D0%B7%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B9
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3 
Всесвітній день письменника (повна назва – Всесвітній день миру для 

письменника; відзначається за рішенням 48-го конгресу Міжнародного 

ПЕН-клубу з 1986 р.) 

3 
175 років від дня народження Павла Івановича Калашника          

(1847–1909), українського майстра декоративно-ужиткового мистецтва 
(гончарство) 

3 
160 років від дня народження Олексія Миколайовича Бекетова    

(1862–1941), українського художника-пейзажиста, архітектора, 
реставратора, викладача, заслуженого діяча мистецтв України (1941) 

3 
55 років від дня народження Ізабель Абеді (1967), німецької дитячої 

письменниці 

4 
100 років від дня народження Івана Марковича Яновського                  

(1922–1981), українського письменника, сатирика, байкаря, педагога, 
заслуженого вчителя України 

4 

80 років від дня народження Володимира Михайловича Прядки 
(1942), українського художника монументально-декоративного мистецтва 
(розпис, мозаїчні та скульптурні рельєфи, вітражі з литого скла, тематичні 
гобелени), викладача, громадського діяча, лауреата Державної премії 
України ім. Тараса Шевченка (1998, разом з іншими) (нині – Національна 
премія України ім. Тараса Шевченка), народного художника України 
(1996) 

4 

70 років від дня народження Людмили Броніславівни Тарнашинської 
(1952), української письменниці, журналістки, літературної критикині, 
літературознавиці, лауреатки Премії ім. Олеся Білецького (в галузі 
літературної критики, 2001), Міжнародної літературної премії ім. Івана 
Кошелівця (2001), Літературно-наукового конкурсу фонду Воляників-
Швабінських при Фундації Українського Вільного Університету (США, 
2001), Літературної премії «Благовіст» (2006), Всеукраїнської літературної 
премії ім. Михайла Коцюбинського (2010), Міжнародної літературної 
премії ім. Григорія Сковороди «Сад божественних пісень» (2012) 

5 

195 років від дня народження Леоніда Івановича Глібова (1827–1893), 
українського прозаїка, поета-лірика, байкаря, драматурга, автора пісень, 
редактора, педагога, видавця, громадського і культурно-освітнього діяча, 
одного із основоположників дитячої літератури 

5 
85 років від дня народження Валентини Федорівни Пархоменко 

(1937), української бандуристки, громадської діячки, народної артистки 
України 

5 
85 років від дня народження Олександра Авер’яновича Думчева 

(1937–2003), українського архітектора, лауреата Державної премії України 
в галузі архітектури (1988), заслуженого архітектора України (1995) 

5 

80 років від дня народження Мігаля Балінтовича Іванча (1942), 
українського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (художнє 
різьблення по дереву), лауреата Премії ім. Йосипа Бокшая та Адальберта 
Ерделі (в галузі образотворчого та декоративно-прикладного мистецтв) 
(Закарпатська область, 2002, у співавторстві) 

5 

65 років від дня народження Володимира Олексійовича Даника 

(1957), українського прозаїка, поета, гумориста, автора пісень, викладача, 
лауреата I Всеукраїнського фестивалю-конкурсу гумору (1992), 
Літературного конкурсу «Гранослов» (1994), Всеукраїнського фестивалю 
«Вишневі усмішки» (2005), міжнародного літературного конкурсу 
«Коронація слова» (2015, 2016, 2019) та ін. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B9%D0%B7%D0%B0%D0%B6
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_(%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%82%D1%8F%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%82%D1%8F%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/1922
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%94%D1%84
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/1952
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://kultura-zak.gov.ua/images/pdf/Premija__J.Bokshaja_A.Erdeli.pdf
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0_2015
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0_2016
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0_2019
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6 

95 років від дня народження Ґабріеля Хосе де ла Конкордія Ґарсія 
Маркеса (1927–2014), колумбійського письменника, журналіста, видавця, 
політичного діяча, лауреата Премії за кращу іноземну книгу (Франція, 
1969), Премії Ромуло Ґальєґоса (Венесуела, 1972), Нейштадтської 
міжнародної літературної премії (1972), Премії Jorge Dimitrov por la Paz 
(1979), Нобелівської премії з літератури (1982) 

6 
90 років від дня народження Валентини Петрівни Третякової (1932), 

української співачки, бандуристки, педагогині, народної артистки України 
(1977) 

6 
70 років від дня народження Тетяни Вікторівни Піддубної (1952), 

української художниці по костюмах (кінематографія), заслуженого 
працівника культури України (1999) 

6 
50 років від дня народження Ісоль (справж. – Марісоль Місента) 

(1972), аргентинської дитячої письменниці, ілюстраторки книжок, 
лауреатки Меморіальної премії ім. Астрід Ліндґрен (Швеція, 2013) та ін. 

7 
Всесвітній день дитячого телебачення і радіомовлення (відзначається 

щорічно у першу неділю березня за ініціативи Дитячого фонду ООН 
(ЮНІСЕФ) в квітні 1994 р.) 

7 

90 років від дня народження Володимира Авксентійовича Дахна 
(1932–2006), українського художника-мультиплікатора, режисера, 
сценариста, лауреата VI Міжнародного кінофестивалю анімаційних 
фільмів (Швейцарія, 1973, разом з іншими), Державної премії УРСР 
ім. Т. Г. Шевченка (1988, разом з іншими) (нині – Національна премія 
України ім. Тараса Шевченка) та ін., заслуженого діяча мистецтв України 
(1982), народного артиста України (1996) 

7 

75 років від дня народження Віктора Андрійовича Наконечного  
(1947–2015), українського майстра народного живопису, лауреата Премії 
ім. Катерини Білокур (2000), Національної премії України ім. Тараса 
Шевченка (2009), заслуженого майстра народної творчості України (2000) 

7 

65 років від дня народження Петра Фадійовича Панчука (1957), 
українського актора театру та кіно, режисера, лауреата Премії Кабінету 
Міністрів України ім. Лесі Українки за літературно-мистецькі твори для 
дітей та юнацтва (2008, у складі колективу), Міжнародної літературної 
премії ім. Миколи Гоголя «Тріумф» (2012), Національної премії України 
ім. Тараса Шевченка (2015), народного артиста України (2015) 

8 
Міжнародний день прав жінок і миру (відзначається щорічно згідно з 

рішенням Генеральної Асамблеї ООН A/RES/32/142 від 16.12.1977 р.) = 
Міжнародний жіночий день 

8 
85 років від дня народження Олександра Вікторовича Зими         

(1937–1986), українського письменника, поета, журналіста 

8 

40 років від дня народження Катерини Олександрівни Калитко 
(1982), української письменниці, поетеси, перекладачки, лауреатки 
Літературного конкурсу «Гранослов» (1999), Подільської літературно-
мистецької премії «Кришталева вишня» (Вінницька область, 2000), 
Літературної премії «Благовіст» (2001), Літературної премії ім. Богдана-
Ігоря Антонича «Привітання життя» (2001), Літературного конкурсу 
видавництва «Смолоcкип» (2003), премії «ЛітАкцент року» (2014, 2018, 
2019), премії «Книга року ВВС» (Україна, 2017) та ін. 

9 

208 років від дня народження Тараса Григоровича Шевченка                    
(1814–1861), видатного українського письменника, поета, художника, 
мислителя, класика української літератури, культурно-освітнього, 
громадського та політичного діяча 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B1%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%8D%D0%BB%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B4%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B4%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%B7_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/1999
https://ru.wikipedia.org/wiki/1972_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B4_%D0%9B%D1%96%D0%BD%D0%B4%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B4_%D0%9B%D1%96%D0%BD%D0%B4%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BD
https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=un&holiday=336&year=2020
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1973
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D1%87_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2_%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D1%87_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2_%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1982
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/1957_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%83_%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9B%D0%B5%D1%81%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%BA%D0%B8_%D0%B7%D0%B0_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D1%82%D0%B0_%D1%8E%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%83_%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9B%D0%B5%D1%81%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%BA%D0%B8_%D0%B7%D0%B0_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D1%82%D0%B0_%D1%8E%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%83_%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9B%D0%B5%D1%81%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%BA%D0%B8_%D0%B7%D0%B0_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D1%82%D0%B0_%D1%8E%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8_%D0%93%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8F_%C2%AB%D0%A2%D1%80%D1%96%D1%83%D0%BC%D1%84%C2%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8_%D0%93%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8F_%C2%AB%D0%A2%D1%80%D1%96%D1%83%D0%BC%D1%84%C2%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/2012
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/2015
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/1982
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%C2%AB%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D0%B8%D1%88%D0%BD%D1%8F%C2%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82_(%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B0_%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F%C2%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B0_%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F%C2%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BF_(%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83_%D0%91%D1%96-%D0%91%D1%96-%D0%A1%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
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9 

65 років від дня народження Олексія Івановича Неживого                    
(1957–2019), українського письменника, журналіста, літературознавця, 
мовознавця, краєзнавця, філолога, критика, редактора, викладача, 
громадського діяча, лауреата Премії ім. Івана Огієнка (2005), Літературної 
премії «Благовіст» (2006), Всеукраїнської премії ім. Бориса Грінченка 
(2008), Премії ім. Дмитра Нитченка (2011), Премії ім. Панаса Мирного 
(Полтавська область, 2011), Премії ім. Володимира Малика (м. Лубни, 
2009), загальнонаціонального конкурсу «Українська мова – мова єднання» 
(2011), Премії ім. Олеся Білецького (в галузі літературної критики, 2015) 

10 

250 років від дня народження Карла Вильгельма Фрідріха Шлегеля 
(1772–1829), німецького прозаїка, поета, лінгвіста, філософа, критика, 
мовознавця, перекладача, викладача, провідного теоретика німецького 
романтизму 

10 

161 рік від дня смерті Тараса Григоровича Шевченка (1814–1861), 
видатного українського письменника, поета, художника, мислителя, 
класика української літератури, культурно-освітнього, громадського та 
політичного діяча 

10 
55 років від дня народження Девіда Гранна (1967), американського 

письменника, журналіста 

11 
100 років від дня народження Бориса Львовича Яровинського     

(1922–2000), українського композитора, диригента, народного артиста 
України (1977) 

11 
80 років від дня народження Віталія Федоровича Отченашка (1942), 

українського архітектора-реставратора, заслуженого архітектора України  

13 
80 років від дня народження Георгія Георгійовича Горюшка        

(1942–2000), українського актора оперети, викладача, народного артиста 
України (1980) 

14 
125 років від дня народження Василя Івановича Атаманюка        

(1897–1937), українського прозаїка, поета, літературознавця, перекладача, 
громадського діяча 

14 

95 років від дня народження Віктора Васильовича Чепелика        
(1927–1999), українського архітектора, історика архітектури, публіциста, 
викладача, лауреата Державної премії України в галузі архітектури (2002, 
посмертно) 

14 
85 років від дня народження Володимира Олексійовича Савельєва 

(1937), українського кінорежисера, актора, сценариста, продюсера, 
народного артиста України (2002) 

14 

80 років від дня народження Леоніда Івановича Андрієвського (1942), 
українського живописця, графіка, ілюстратора, мистецтвознавця, 
журналіста, викладача, видавця, лауреата Державної премії України 
ім. Тараса Шевченка (1995, разом з іншими) (нині – Національна премія 
України ім. Тараса Шевченка), народного художника України (1998) 

14 
60 років від дня народження Олександра Івановича Прилуцького 

(1962), українського поета, прозаїка, публіциста, видавця 

15 
90 років від дня народження Єжи Гоффмана (1932), польського 

кінорежисера, сценариста, продюсера, переможця кінофестивалю у Гдині 
(Польща, 1974) та ін. 

15 
75 років від дня народження Володимира Михайловича Лісового 

(1947), українського театрального режисера (театр ляльок), драматурга, 
театрального педагога, народного артиста України (2019) 

16 
140 років від дня народження Христі Олексіївни Алчевської        

(1882–1931), української письменниці, поетеси, драматургині, публіцистки, 
літературної критикині, перекладачки, педагогині 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%9E%D0%B3%D1%96%D1%94%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82_(%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B0_%D0%93%D1%80%D1%96%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0_%D0%9D%D0%B8%D1%82%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/1980
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B2_%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B7%D1%96_%D0%B0%D1%80%D1%85%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8E%D1%81%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/1962
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%97%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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16 
65 років від дня народження Ольги Юріївни Новикової (1957), 

української музикознавиці, викладачки 

16 

60 років від дня народження Євгена Павловича Цимбалюка         
(1962–2018), українського прозаїка, поета, журналіста, краєзнавця, 
редактора, видавця, лауреата Літературної премії ім. Валер’яна Поліщука 
(Рівненська область, 1997), Літературної премії ім. Світочів (Рівненська 
область, 2010), Міжнародної літературно-мистецької премії ім. Авеніра 
Коломийця (2011), конкурсу «Золоте перо» (в галузі журналістики), 
міжнародного літературного конкурсу «Коронація слова» (2013), 
заслуженого журналіста України 

16 

30 років від дня народження Ігоря Астапенка (1992), українського 
поета, філолога, перекладача, лауреата Міжнародного літературного 
конкурсу «Гранослов» (2016), Міжнародної українсько-німецької 
літературної премії ім. Олеся Гончара (2016), поетичної премії «Золотий 
кларнет» (2016), міжнародного літературного конкурсу «Коронація слова» 
(2016), літературного конкурсу видавництва «Смолоскип» (2018) 

17 

175 років від дня народження Федора Кіндратовича Вовка 

(у офіційних документах – Волков) (1847–1918), українського етнографа, 
антрополога, археографа, археолога, українознавця, музеєзнавця, 
літературознавця, видавця, громадського діяча, лауреата Премії Е. Годара 
Паризького антропологічного товариства (1901) та ін. 

17 
105 років від дня народження Олексія Івановича Заварова           

(1917–2003), українського архітектора, лауреата Державної премії України 
в галузі науки і техніки (1982), народного архітектора України (1984) 

17 

85 років від дня народження Сергія Володимировича Данченка   
(1937–2001), українського театрального режисера, викладача, громадського 
діяча, лауреата Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1978, разом з 
іншими) (нині – Національна премія України ім. Тараса Шевченка), 
театральної премії «Київська пектораль» (1991-1992), народного артиста 
України (1977) 

17 
70 років від дня народження Віктора Романовича Єфименка        

(1952–2017), українського художника-живописця, народного художника 
України (2012) 

18 

120 років від дня народження Євгена Прохоровича Кирилюка      

(1902–1989), українського літературознавця, редактора, видавця, 
дослідника творчості Т. Г. Шевченка, лауреата Державної премії УРСР 
ім. Т. Г. Шевченка (1980, разом з іншими) (нині – Національна премія 
України ім. Тараса Шевченка), заслуженого діяча науки України (1972) 

18 

90 років від дня народження Джона Хойєра Апдайка (1932–2009), 
американського прозаїка, поета, літературного критика, лауреата 
Національної книжкової премії (США, 1964, 1982, 1983), Премії О. Генрі 
(1966, 1991), Премії Національного кола книжкових критиків (США, 1981, 
1990), Пулітцеровської премії (1982, 1991), Сент-Луісської літературної 
премії (1987), Премії Пеггі В. Гельмеріх (штат Оклахома (США), 1987), 
Ambassador Book Award for Fiction (США, 1987, 1997), Американської 
літературної премії ПЕН/Маламуд (1988), Common Wealth Award (США, 
1993), Американської літературної премії ПЕН/Фолкнер (2004), Golden 
Rose Award (США) та ін. 

18 

85 років від дня народження Барбру Ліндґрен (1937), шведської 
письменниці, авторки книг для дітей, художниці-ілюстраторки, лауреатки 
Літературної премії Сельми Лаґерлеф (Швеція, 2007), Меморіальної премії 
ім. Астрід Ліндґрен (Швеція, 2014) 

18 
75 років від дня народження Наталії Юріївни Асєєвої (1947), 

української мистецтвознавиці, викладачки 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%27%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%89%D1%83%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D1%87%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%97_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%90%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%80%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B9%D1%86%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%97_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%90%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%80%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B9%D1%86%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0_2013
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%94%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B2_%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B7%D1%96_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D1%96_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B2_%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B7%D1%96_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D1%96_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/1986
https://uk.wikipedia.org/wiki/1978
https://uk.wikipedia.org/wiki/1902
https://uk.wikipedia.org/wiki/1989
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%A3%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F+%D0%B7%D0%B0+%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B5%D0%B5+%D1%84%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5++%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&editintro=T:%D0%9D%D0%B5%D1%82_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/editintro&preload=T:%D0%9D%D0%B5%D1%82_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/preload&preloadparams%5B%5D=Q3873144&preloadparams%5B%5D=%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F+%D0%B7%D0%B0+%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B5%D0%B5+%D1%84%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5++%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&preloadparams%5B%5D=%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F+%D0%B7%D0%B0+%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B5%D0%B5+%D1%84%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5++%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&editintro=T:%D0%9D%D0%B5%D1%82_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/editintro&preload=T:%D0%9D%D0%B5%D1%82_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/preload&preloadparams%5B%5D=Q3873144&preloadparams%5B%5D=%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F+%D0%B7%D0%B0+%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B5%D0%B5+%D1%84%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5++%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&preloadparams%5B%5D=%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1964_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%9E._%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%9E._%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1966_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/1981_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B0_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%83%D1%8E_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/1982_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1987_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D0%BB%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%85%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1987_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F+%D0%9F%D0%95%D0%9D%2F%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%B4&action=edit&editintro=T:%D0%9D%D0%B5%D1%82_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/editintro&preload=T:%D0%9D%D0%B5%D1%82_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/preload&preloadparams%5B%5D=Q1227401&preloadparams%5B%5D=%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F+%D0%9F%D0%95%D0%9D%2F%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%B4&preloadparams%5B%5D=%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F+%D0%9F%D0%95%D0%9D%2F%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%B4&action=edit&editintro=T:%D0%9D%D0%B5%D1%82_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/editintro&preload=T:%D0%9D%D0%B5%D1%82_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/preload&preloadparams%5B%5D=Q1227401&preloadparams%5B%5D=%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F+%D0%9F%D0%95%D0%9D%2F%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%B4&preloadparams%5B%5D=%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1988_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F+%C2%AB%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B5+%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%C2%BB+%D0%B7%D0%B0+%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5%D1%81%D1%8F+%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8&action=edit&editintro=T:%D0%9D%D0%B5%D1%82_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/editintro&preload=T:%D0%9D%D0%B5%D1%82_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/preload&preloadparams%5B%5D=Q5153503&preloadparams%5B%5D=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F+%C2%AB%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B5+%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%C2%BB+%D0%B7%D0%B0+%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5%D1%81%D1%8F+%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8&preloadparams%5B%5D=%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1993_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D0%95%D0%9D/%D0%A4%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BD%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/2004_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Golden_Rose_Award&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Golden_Rose_Award&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B8_%D0%9B%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B5%D1%84
https://uk.wikipedia.org/wiki/2007
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B4_%D0%9B%D1%96%D0%BD%D0%B4%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B4_%D0%9B%D1%96%D0%BD%D0%B4%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B4_%D0%9B%D1%96%D0%BD%D0%B4%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BD
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18 

75 років від дня народження Ніни Юхимівни Гнатюк (1947), 
української поетеси, журналістки, публіцистки, критикині, перекладачки, 
радіоведучої, громадської діячки, лауреатки Літературної премії 
ім. Миколи Трублаїні (Вінницька область, 1968) (нині – Подільська 
літературно-мистецька премія «Кришталева вишня»), Літературної премії 
ім. Тараса Мельничука (м. Коломия Івано-Франківської області, 1998), 
Літературної премії ім. Павла Тичини (2003), Премії ім. Дмитра Нитченка 
(2004), Всеукраїнської літературної премії ім. Михайла Коцюбинського 
(2008), Літературно-мистецької премії ім. Володимира Забаштанського 
(2019) 

18 
70 років від дня народження Миколи Даниловича Воротняка (1952), 

українського актора театру та кіно, поета, композитора, автора-виконавця, 

заслуженого артиста України 

18 

70 років від дня народження Юрія Павловича Винничука (1952), 

українського прозаїка, поета, драматурга, журналіста, редактора, укладача 

антологій, краєзнавця, перекладача, лауреата премії «Книга року BBC» 

(Україна, 2005, 2012); нагороджений літературною відзнакою «Золоті 

письменники України» (2012) 

19 
95 років від дня народження Бориса Петровича Остахновича       

(1927–2015), українського організатора кіновиробництва, викладача, 

заслуженого працівника культури України (1969) 

19 
85 років від дня народження Жана Миколайовича Тарана (1937), 

українського художника-мультиплікатора 

20 
День Землі (англ. Earth Day; відзначається в день весняного рівнодення з 

ініціативи ООН) 

20 Міжнародний день французької мови (засновано ООН, 2010 р.) 

20 
Міжнародний день щастя (відзначається щорічно відповідно до рішення 

Генеральної Асамблеї ООН A/RES/66/281 від 12.07.2012 р.) 

20 
100 років від дня народження Юрія Павловича Мохора (1922–1997), 

українського художника-живописця, графіка, плакатиста, заслуженого 

художника України (1976), лауреата Премії ім. В. І. Касіяна (1980) 

20 

90 років від дня народження Анатолія Івановича Григорука (1932), 

українського дитячого поета, прозаїка, перекладача, редактора, видавця, 

лауреата Літературної премії ім. Наталі Забіли, заслуженого журналіста 

України 

20 

70 років від дня народження Генрі (Генадія) Миколайовича Ягодкіна 

(1952), українського живописця, викладача, лауреата Міжнародної 

літературної премії ім. Григорія Сковороди «Сад божественних пісень» 

(2017), Міжнародної літературної премії ім. Миколи Гоголя «Тріумф» 

(2020), заслуженого художника України (2007) 

21 
Всесвітній день поезії (відзначається щорічно відповідно до резолюції 

30-ї сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО від 15.11.1999 р.) 

21 
160 років від дня народження Миколи Корниловича Пимоненка      

(1862–1912), українського художника, жанрового живописця, викладача 

22 

180 років від дня народження Миколи Віталійовича Лисенка       

(1842–1912), видатного українського композитора, піаніста, хорового 

диригента, викладача, етнографа, фольклориста, музикознавця, 

громадсько-освітнього діяча, засновника української національної музики 

22 
80 років від дня народження Володимира Івановича Весніна (1942), 

українського архітектора, народного архітектора України (2009) 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%87%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%87%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B0_%D0%A2%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0_%D0%9D%D0%B8%D1%82%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%86%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83_%D0%91%D1%96-%D0%91%D1%96-%D0%A1%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/2005
https://uk.wikipedia.org/wiki/2012
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%96_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/2012
https://uk.wikipedia.org/wiki/1969
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%9E%D0%B1%27%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/2010
https://uk.wikipedia.org/wiki/1932
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96_%D0%97%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%BB%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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22 
75 років від дня народження Джеймса Паттерсона (1947), 

американського письменника, сценариста, продюсера 

22 
70 років від дня народження Жана-Клода Мурлеви (1952), 

французького дитячого письменника, лауреата Меморіальної премії 

ім. Астрід Ліндґрен (Швеція, 2021) та ін. 

22 

50 років від дня народження Раду Віталійовича Поклітару (1972), 

балетмейстера, хореографа, творця театру «Київ модерн-балет», лауреата 

Міжнародного конкурсу ім. Олега Дановского (Румунія, 1999), 

Міжнародного фестивалю «Music of the World» (Італія, 1999), 

Міжнародного конкурсу ім. Сержа Лифаря (Київ, 1999, 2001), 

Міжнародного конкурсу артистів балету та хореографів (Болгарія, 2000, 

2008), Міжнародного фестивалю сучасної хореографії (Білорусь, 2000), 

театральної премії «Київська пектораль» (2002, 2006, 2008, 2019), 

Національної премії України ім. Тараса Шевченка (2016), Міжнародного 

конкурсу класичної та сучасної хореографії «The International Ballet and 

Contemporary Dance Competition» Domenico Modugno (Італія, 2017), 

загальнонаціональної програми «Людина року» (2017) та ін., заслуженого 

діяча мистецтв України (2017) 

23 
110 років від дня народження Елеанор Френсіс Кемерон (1912–1996), 

американської дитячої письменниці, критикині, лауреатки Національної 

книжкової премії (в номінації «Дитяча книга») (США, 1974) 

23 
80 років від дня народження Дмитра Михайловича Вінтоняка (1942), 

українського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (художнє 

ткацтво) 

23 
60 років від дня народження Ольги Миколаївни Отнякіної-Бердник 

(1962), української майстрині декоративно-ужиткового мистецтва 

(керамічна іграшка), викладачки 

24 

75 років від дня народження Євгена Івановича Безкоровайного    

(1947–2015), українського поета, публіциста, редактора, громадського 

діяча, лауреата загальнонаціонального конкурсу «Українська мова – мова 

єднання» (2008), Всеукраїнської літературно-мистецької премії ім. Братів 

Богдана та Левка Лепких (2010) 

25-31 Всеукраїнський тиждень дитячого читання 

25 

100 років від дня народження Марфи Ксенофонтівни Тимченко                

(1922–2009), української майстрині декоративно-ужиткового мистецтва 

(петриківський розпис, народний декоративний живопис), лауреатки 

Премії ім. Катерини Білокур (1990), Національної премії України 

ім. Тараса Шевченка (2000), заслуженого майстра народної творчості 

України, народного художника України (1977) 

25 

85 років від дня народження Володимира Євгеновича Дідуха       

(1937–2016), українського співака, лауреата Державної премії УРСР 

ім. Т. Г. Шевченка (1985, у складі колективу) (нині – Національна премія 

України ім. Тараса Шевченка), народного артиста України (1987) 

25 
80 років від дня народження Юрія Богдановича Брилинського (1942), 

українського актора театру та кіно, народного артиста України (2019) 

25 
70 років від дня народження Петра Івановича Гаврилюка (1952), 

українського актора театру та кіно, телережисера, викладача, заслуженого 

діяча мистецтв України (2004) 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8E%D1%81%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B4_%D0%9B%D1%96%D0%BD%D0%B4%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B4_%D0%9B%D1%96%D0%BD%D0%B4%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B4_%D0%9B%D1%96%D0%BD%D0%B4%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1972_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD-%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%96%D0%B2_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%B8%D1%85
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%96%D0%B2_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%B8%D1%85
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8_%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/1990
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A3%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8


30 

 

25 

65 років від дня народження Олексія Олексійовича Нестулі (1957), 

українського історика, редактора, краєзнавця, педагога, лауреата 

Державної премії України в галузі науки і техніки, Премії ім. Дмитра 

Яворницького (в галузі краєзнавства, 2015), заслуженого працівника освіти 

України 

26 
115 років від дня народження Олександра Яковича Хорхота         

(1907–1993), українського архітектора, заслуженого архітектора України 

26 

80 років від дня народження Віктора Михайловича Семерньова 

(1942), українського художника-живописця, графіка, іконописця, лауреата 

Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1981, разом з іншими) (нині – 

Національна премія України ім. Тараса Шевченка), заслуженого 

художника України (2011) 

27 
Міжнародний день театру (відзначається щорічно з 1962 р. відповідно 

до рішення ІХ Конгресу Міжнародного інституту театру при ЮНЕСКО) 

27 

100 років від дня народження Надії Митрофанівни Шулик           

(1922–1992), української майстрині декоративно-ужиткового мистецтва 

(народний декоративний розпис), заслуженого майстра народної творчості 

України 

27 

95 років від дня народження Сесіль Скор Бьодкер (1927–2020), 

датської дитячої письменниці, лауреатки Датської літературної премії 

критиків (1961), Премії ім. Ганса Крістіана Андерсена (міжнародна, 1976), 

Премії «Золотий лавровий вінок» (Данія, 1984) та ін. 

27 
75 років від дня народження Валентини Павлівни                                  

Короті-Ковальської (1947), української актриси-співачки, фольклористки, 

педагогині, громадської діячки, народної артистки України (2005) 

27 
75 років від дня народження Наталії Олексіївни Омельчук (1947), 

української театральної актриси, заслуженої артистки України 

28 

90 років від дня народження Віктора Григоровича Балаша           

(1932–2006), українського театрального художника, сценографа, лауреата 

театральної премії «Успіх» (в номінації «Краща сценографія») (1998), 

премії Всеукраїнського театрального фестивалю «Леся Українка й театр на 

межі тисячоліття» (м. Кривий Ріг, 2001), премії Міжнародного 

театрального фестивалю «Мельпомена Таврії» (в номінації «Краще 

сценографічне рішення») (м. Херсон, 2001), Премії «Наш родовід» (2006), 

народного художника України (2002) 

29 
120 років від дня народження Марселя Еме (1902–1967), французького 

письменника, драматурга, сценариста, лауреата Премії Ренодо (1929) 

29 
50 років від дня народження Ернеста Клайна (1972), американського 

письменника, сценариста, декламатора 

30 
110 років від дня народження Олексія Яковича Огульчанського 

(1912–1996), українського письменника, журналіста, педагога, музейного 

діяча, краєзнавця (дослідника Приазов’я) 

30 
85 років від дня народження Ірини Олександрівни Гречки            

(1937–2009), української художниці монументально-декоративного 

мистецтва (вітражі, орнаментні композиції) 

30 
70 років від дня народження Олександри Василівни Теліженко (1952), 

української майстрині декоративно-ужиткового мистецтва (вишивка, 

вироби з текстилю), заслуженого художника України 

30 
60 років від дня народження Ірини Василівни Мельник (1962), 

української актриси театру та кіно, заслуженої артистки України (2003) 

https://uk.wikipedia.org/wiki/1957
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/1981
https://uk.wikipedia.org/wiki/2011
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D1%81%D0%BF%D1%96%D1%85_(%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F)&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/1998
https://uk.wikipedia.org/wiki/2002
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/2003


31 

 

30 

55 років від дня народження Володимира Антоновича Погорецького 

(1967), українського письменника, публіциста, редактора, видавця, 

громадського діяча, лауреата Міжнародної літературно-мистецької премії 

ім. Пантелеймона Куліша (2013), Всеукраїнської літературної премії 

ім. Степана Сапеляка (2016) 

31 

290 років від дня народження Франца Йозефа Гайдна (1732–1809), 

австрійського композитора, музиканта, диригента, музикознавця, 

представника віденської класичної школи, одного із основоположників 

таких музичних жанрів, як симфонія і струнний квартет 

31 
100 років від часу заснування (1922) режисером і драматургом Лесем 

Курбасом студії-театру «Березіль» у Києві 

31 

85 років від дня народження Георгія Петровича Шевченка           

(1937–2020), українського письменника, поета, драматурга, журналіста, 

редактора, громадського діяча, лауреата Літературно-мистецької премії 

ім. Сидора Воробкевича (Чернівецька область, 2010) 

В березні виповнюється: 

155 років від дня народження Грицька Григоренка 

(справж. – Олександра Євгенівна Судовщикова-Косач) (1867–1924), 

української письменниці, поетеси, перекладачки, громадської діячки 

 

 

КВІТЕНЬ 
 

1 
90 років від дня народження Олександра Васильовича Мартинця 

(1932–2008), українського художника, графіка, заслуженого діяча мистецтв 

України (1992) 

1 
90 років від дня народження Юрія Кириловича Богатиренка (1932), 

українського художника кіно, художника-постановника 

1 

75 років від дня народження Антоніни Іванівни Мамченко (1947), 

української бандуристки, викладачки, лауреатки XІ Всесвітнього 

фестивалю молоді та студентів (Гавана (Куба), 1978, у складі колективу), 

Міжнародного фестивалю молодих виконавців і співаків (Софія (Болгарія), 

1979, у складі колективу), народної артистки України (1995) 

1 
75 років від дня народження Богдана Васильовича Слющинського 

(1947), українського прозаїка, поета, композитора, викладача, дипломанта 

міжнародного фестивалю ліричної пісні ім. Є. Мартинова «Отчий дім» 

1 

75 років від дня народження Мирослава Петровича Отковича (1947), 

українського художника-аквареліста, сценографа, реставратора, 

мистецтвознавця, заслуженого діяча мистецтв України (2001), народного 

художника України (2009) 

1 
75 років від дня народження Ярослава Володимировича Маланчука 

(1947–1991), українського театрального актора, режисера, заслуженого 

діяча мистецтв України (1989) 

1 
70 років від дня народження Євгена Яковича Гордійця (1952), 

українського живописця, викладача, заслуженого художника України 

(1986) (США) 

2 
Міжнародний день дитячої книги (встановлений з ініціативи та за 

ухвалою Міжнародної ради дитячої книги) 

2 
100 років від дня народження Сергія Тадейовича Адамовича         

(1922–1998), українського художника-пейзажиста, графіка, книжкового 

ілюстратора, заслуженого діяча мистецтв України (1985) 

https://uk.wikipedia.org/wiki/1967
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D1%87
https://irp.te.ua/sapelyak-stepan-yevstahijovy-ch/
https://uk.wikipedia.org/wiki/1732
https://uk.wikipedia.org/wiki/1809
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B6%D1%91%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1995
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D1%87_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D1%87_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2_%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1985
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2 
60 років від дня народження Василя Петровича Терещука (1962), 

українського прозаїка, поета, журналіста 

3 
120 років від дня народження Дмитра Миколайовича Шавикіна 

(1902–1965), українського живописця, графіка, ілюстратора, викладача 

3 
100 років від дня народження Ганни Львівни Файнерман (1922–1991), 

української художниці-живописця 

3 

55 років від дня народження Андрія Михайловича Шавали (1967), 

українського музиканта, співака-вокаліста, лауреата Національної премії 

України ім. Тараса Шевченка (2008, у складі колективу), заслуженого 

артиста України (2017) 

4 

115 років від дня народження Василя Харлампійовича Федченка 

(1907–1979), українського скульптора-монументаліста, викладача, лауреата 

Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1973, разом з іншими) (нині – 

Національна премія України ім. Тараса Шевченка), заслуженого діяча 

мистецтв України (1956) 

4 
115 років від дня народження Миколи Терентійовича Коляди      

(1907–1935), українського композитора, музично-громадського діяча 

5 
100 років від дня народження Лідії Павлівни Герасимчук (1922–1958), 

української балерини, заслуженої артистки України (1952) 

5 
85 років від дня народження Валентина Костянтиновича Талаха 

(1937–2008), українського диригента, хормейстера, композитора, 

аранжувальника, заслуженого артиста України (1983) 

5 

85 років від дня народження Нестора Павловича Кондратюка     

(1937–2014), українського актора театру та кіно, режисера, лауреата 

Театральної премії ім. Миколи Зарудного (Вінницьке земляцтво у м. Києві, 

2002), народного артиста України (1981) 

6 
80 років від дня народження Зиновія-Богдана Богдановича Антківа 

(1942–2009), українського хорового диригента, народного артиста України 

(1991) 

6 
75 років від дня народження Анатолія Миколайовича Демченка 

(1947–2012), українського художника, аквалеріста, графіка, майстра 

станкового живопису 

7 Благовіщення Пресвятої Богородиці 

7 
Всесвітній день здоров’я (відзначається щорічно в день набуття 

чинності Статуту ВООЗ WHA/A.2/ Res.35, 1948 р.) 

7 
105 років від дня народження Юрія Михайловича Сака (1917–1998), 

українського філолога, бібліографа, педагога, перекладача 

7 
60 років від дня народження Юрія Олексійовича Дубініна (1962), 

українського живописця, графіка, заслуженого художника України (2016) 

8 
170 років від дня народження Романа Гнатовича Заклинського   

(1852–1931), українського письменника, літературознавця, історика, 

етнографа, викладача, культурно-просвітницького діяча 

8 
140 років від дня народження Дмитра Івановича Дорошенка        

(1882–1951), українського історика, публіциста, літературознавця, 

бібліографа, викладача, державно-політичного і культурного діяча 

8 
125 років від дня народження Родіона Дмитровича Єфименка (справж. – 

Родіон Дмитрович Юхименко) (1897–1971), українського театрального 
режисера, сценариста, заслуженого артиста України (1948) 

8 
75 років від дня народження Володимира Федоровича Черепкова 

(1947), українського поета, політичного діяча 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/1973
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B6%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8_%D0%97%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8_%D0%97%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/1981
https://uk.wikipedia.org/wiki/1991
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82
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9 
140 років від дня народження Вадима Львовича Модзалевського         

(1882–1920), українського історика, археографа, архівіста, генеалога, 

геральдиста, мистецтвознавця, музейного діяча, видавця 

9 
75 років від дня народження Данила Ілліча Теличина (1947–2010), 

українського поета, публіциста, журналіста, редактора, лауреата конкурсу 

«Людина року» (Тернопільська область, 2005) 

9 
75 років від дня народження Ігоря Євгеновича Кравченка (1947), 

українського письменника, літературного критика, культуролога 

10 
105 років від дня народження Івана Никифоровича Філонова      

(1917–1983), українського художника-графіка, ілюстратора 

10 
85 років від дня народження Анатолія Миколайовича Овчаренка 

(1937–2007), українського актора, режисера лялькового театру, народного 

артиста України (1980) 

11 

120 років від дня народження Михайла Гнатовича Гречини         

(1902–1979), українського архітектора, автора наукових праць, викладача, 

лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки (1983, 

посмертно) 

12 
75 років від дня народження Богдана Степановича Луканюка (1947), 

українського мистецтвознавця, етномузикознавця, музичного науковця, 

викладача 

13 
135 років від дня народження Івана Петровича Кавалерідзе          

(1887–1978), українського скульптора, кінорежисера, драматурга, 

сценариста, художника-постановника, народного артиста України (1969) 

13 
115 років від дня народження Федора Федоровича Нірода (1907–1996), 

українського театрального художника-постановника, сценографа, 

народного художника України (1953) 

13 

70 років від дня народження Олеся Волі (справж. – Олександр 

Володимирович Міщенко) (1952), українського письменника, журналіста, 

мислителя, дослідника Голодомору в Україні 1932-1933 рр., лауреата 

Премії ім. Олеся Гончара (2004), Міжнародної літературно-мистецької 

премії ім. Григорія Сковороди (2009) 

13 

65 років від дня народження Олександра Івановича Косенка (1957), 

українського поета, лауреата Літературної премії ім. Євгена Маланюка 

(Кіровоградська область, 2010), Літературної премії ім. Бориса Нечерди 

(2015), Всеукраїнської літературної премії ім. Василя Юхимовича (2016) 

13 

60 років від дня народження Кріса Рідделла (1962), британського 

дитячого письменника, ілюстратора, карикатуриста, автора коміксів, 

лауреата літературної премії «Медаль Кейт Ґріневей» (2001, 2004, 2016), 

Дитячої книжкової премії Nestlé (2007) та ін. 

14 
75 років від дня народження Олександра Івановича Мазепи (1947), 

українського кінооператора-постановника 

15 
Міжнародний день культури (відзначається з 1935 р. в день підписання 

Міжнародного Договору – Пакту Миру або Пакту Реріха) 

15 

570 років від дня народження Леонардо да Вінчі (1452–1519), 

італійського художника-живописця, скульптора, архітектора, філософа, 

письменника, вченого, математика, фізика, астронома, ботаніка, зоолога, 

хіміка, фізіолога, анатома, композитора, музиканта, інженера-механіка, 

винахідника 

15 
190 років від дня народження Генріка Крістіана Вільгельма Буша 

(1832–1908), німецького поета-гумориста, художника-карикатуриста, 

одного із основоположників коміксів 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D1%96%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%BB%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BA_%C2%AB%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D0%BA%C2%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B2_%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B7%D1%96_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D1%96_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/1983
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1968
https://uk.wikipedia.org/wiki/1907
https://uk.wikipedia.org/wiki/1996
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%8F_%D0%93%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/1957
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%83
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B8%D1%82%D1%8F%D1%87%D0%B0_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_Nestl%C3%A9&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/2007
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%96%D0%BC%D1%96%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%B7%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%82


34 

 

15 
110 років від дня народження Лібіко Марайї (1912–1983), італійського 

художника, ілюстратора, мультиплікатора 

15 
100 років від дня народження Бориса Соломоновича Зільберглейта 

(1922–1995), українського диригента, композитора, заслуженого діяча 

мистецтв України 

15 

90 років від дня народження Віталія Григоровича Дончика          

(1932–2017), українського літературного критика, літературознавця, 

науковця, редактора, політичного та громадського діяча, лауреата 

Державної премії України ім. Тараса Шевченка (1996, разом з іншими) 

(нині – Національна премія України ім. Тараса Шевченка), Премії 

Національної академії наук України ім. І. Я. Франка (2004, у співавторстві) 

та ін., заслуженого діяча науки і техніки України (1997) 

15 
85 років від дня народження Віктора Миколайовича Мірошниченка 

(1937–1987), українського актора театру та кіно, заслуженого артиста 

України (1978) 

15 

85 років від дня народження Данила Андрійовича Поштарука (1937), 

українського театрального актора, режисера театру ляльок, театрознавця, 

громадського діяча, лауреата театральної Премії ім. Миколи Садовського 

(1997), театральної Премії ім. Панаса Саксаганського (2015), театральної 

мистецької премії «Галицька Мельпомена» (Львівська область, у складі 

колективу), заслуженого діяча мистецтв України 

15 
80 років від дня народження Галини Опанасівни Забазнової         

(1942–2014), української поетеси 

15 
75 років від дня народження Маріанни Давидівни Копиці (1947), 

української музикознавиці, викладачки 

15 
75 років від дня народження Сергія Феодосійовича Савчука         

(1947–2008), українського актора, заслуженого артиста України 

16 
140 років від дня народження Йосипа Михайловича Миклашевського 

(1882–1959), українського музикознавця, піаніста, педагога 

16 

130 років від дня народження Осипа Степановича Залеського      

(1892–1984), українського композитора, музикознавця, хорового 

диригента, педагога, автора пісень, наукових праць, видавця, культурно-

громадського діяча 

16 
100 років від дня народження Михайла Кліоновського (1922–1987), 

українського піаніста, диригента, музично-громадського діяча (Австралія) 

16 
85 років від дня народження Олени Василівни Леонтович (справж. – 

Олена Василівна Мулова-Войтовецька) (1937), української письменниці, 

перекладачки, педагогині, літературознавиці, громадської діячки 

16 
70 років від дня народження Миколи Івановича Кутняхова (1952), 

українського художника монументального та станкового живопису, 

педагога 

16 
70 років від дня народження Ольги Степанівни Коноваленко (1952), 

української письменниці, публіцистки, журналістки, редакторки 

17 

70 років від дня народження Олени Борисівни Касавіної (1952), 

української художниці, режисерки-мультиплікаторки, сценаристки, 

педагогині, призерки міжнародного кінофестивалю анімаційних фільмів 

«Крок» (Київ, 1993), міжнародного кінофестивалю жінок-

кінематографістів (Мінськ (Білорусь), 1993) та ін. 

18 
Міжнародний день пам’яток і визначних місць (відзначається щорічно з 

1984 р., заснований Асамблеєю Міжнародної ради з питань охорони 

пам’яток і визначних місць (ІКОМОС) при ЮНЕСКО) 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%96%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
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18 
День пам’яток історії та культури (відзначається щорічно відповідно до 

Указу Президента України № 1062/99 від 23.08.1999 р.) 

18 

130 років від дня народження Миколи Михайловича Фореггера фон 

Грейфентурн (1892–1939), українського театрального режисера, 

хореографа, театрального критика, педагога, народного артиста України 

(1934) 

18 
125 років від дня народження Мар’яна Михайловича 

Крушельницького (1897–1963), українського актора театру та кіно, 

театрального режисера, педагога, народного артиста України (1939) 

18 

90 років від дня народження Георгія Михайловича Петрука-Попика 

(1932–2006), українського прозаїка, поета, публіциста, громадського діяча, 

лауреата Всеукраїнської літературно-мистецької премії ім. Братів Богдана 

та Левка Лепких (1994), Міжнародної літературної премії ім. Уласа 

Самчука 

18 

85 років від дня народження Володимира Григоровича Рутківського 

(1937), українського прозаїка, поета, журналіста, лауреата Літературної 

премії ім. Миколи Трублаïнi (Вінницька область, 1992) (нині – Подільська 

літературно-мистецька премія «Кришталева вишня»), Літературної премії 

ім. Лесі Українки (2002) (нині – Премія Кабінету Міністрів України 

ім. Лесі Українки за літературно-мистецькі твори для дітей та юнацтва), 

Літературної премії «Звук павутинки» ім. Віктора Близнеця (2005), 

книжкової премії «ЛітАкцент року» (2009), премії «Книга року BBC» 

(Україна, 2011), Національної премії України ім. Тараса Шевченка (2012) 

18 

85 років від дня народження Ростислава Олексійовича Бабича    

(1937–2021), українського диригента, композитора, аранжувальника, 

викладача, народного артиста України (1988), володаря титулу «Один з 

100 кращих музикантів світу» (Міжнародний Біографічний Центр, 

Кембридж (Великобританія), 2007) 

18 

80 років від дня народження Степана Олександровича Ганжи (1942), 

українського майстра художнього килимного ткацтва, живописця, поета, 

танцюриста, лауреата Премії ім. Данила Щербаківського (2002), Премії 

ім. Катерини Білокур (2005), Національної премії України ім. Тараса 

Шевченка (2010), заслуженого майстра народної творчості України (2004) 

18 

75 років від дня народження Ганни Михайлівни Костів-Гуски (1947), 

української поетеси, перекладачки, громадсько-політичної діячки, 

лауреатки Премії благодійного фонду культурно-просвітницького центру 

«Мальовнича Україна» (м. Київ, 1997), Всеукраїнської літературно-

мистецької премії ім. Братів Богдана та Левка Лепких (2001), Міжнародної 

літературної премії ім. Івана Кошелівця (Німеччина/Ізраїль, 2002), 

Літературної премії «Благовіст» (2003), дипломантки V Міжнародного 

літературно-мистецького фестивалю «Кролевецькі рушники» (Сумщина, 

1999), італійського часопису «Нові дні» (2006) 

18 

65 років від дня народження Тетяни Василівни Майданович (1957), 

української письменниці, поетеси, авторки творів для дітей, авторки 

пісень, літературознавиці, мовознавиці, редакторки-видавчині, лауреатки 

Літературно-мистецької премії ім. Дмитра Луценка «Осіннє золото» (2012) 

19 
190 років від дня народження Хосе Ечеґарая-і-Ейсаґірре (1832–1916), 

іспанського письменника, драматурга, вченого, викладача, політичного 

діяча, лауреата Нобелівської премії з літератури (1904) 

19 
95 років від дня народження Людмили Андріївни Проценко         

(1927–2000), української історикині, архівістки, краєзнавиці 

https://uk.wikipedia.org/wiki/1939
https://uk.wikipedia.org/wiki/1939
https://uk.wikipedia.org/wiki/1932
https://uk.wikipedia.org/wiki/2006
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%97%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D1%87
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%87%D1%83%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%87%D1%83%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://www.barabooka.com.ua/volodimir-rutkivs-kij/
http://www.barabooka.com.ua/volodimir-rutkivs-kij/
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/2002
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9B%D0%B5%D1%81%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9B%D0%B5%D1%81%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%C2%AB%D0%97%D0%B2%D1%83%D0%BA_%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8%C2%BB_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%91%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/2012
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0_%D0%9B%D1%83%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%C2%AB%D0%9E%D1%81%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%94_%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%C2%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%B7_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/1904
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19 
80 років від дня народження Ганни Іванівни Мусатової (1942–2003), 

української актриси, режисерки, заслуженого діяча мистецтв України 

(1993) 

20 
Міжнародний день китайської мови (відзначається щорічно за 

ініціативою ООН з 2010 р.) 

20 

160 років від дня народження Олексія Петровича Новицького      

(1862–1934), українського історика мистецтва, мистецтвознавця, 

бібліографа, музейного діяча, дослідника пам’яток української культури, 

автора досліджень про Тараса Шевченка-художника 

20 
115 років від дня народження Григорія Митрофановича Лазарєва 

(1907–1989), українського актора, народного артиста України (1960) 

20 
95 років від дня народження Лариси Григорівни Членової             

(1927–2002), української вченої-мистецтвознавиці, викладачки, 

заслуженого працівника культури України 

21 
Всесвітній день творчості та інноваційної діяльності (відзначається 

щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/71/284 

від 27.04.2017 р.) 

21 
60 років від дня народження Надії Петрівни Шестак (1962), 

української естрадної співачки, музикантки, лауреатки Міжнародної премії 

ім. Володимира Винниченка (2001), народної артистки України (1998) 

22 
Міжнародний день Матері-Землі (відзначається щорічно відповідно до 

рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/63/278 від 22.04.2009 р.) 

22 
155 років від дня народження Василя Онисимовича Корнієнка      

(1867–1904), українського художника, живописця, графіка, ілюстратора, 

поета 

22 

115 років від дня народження Євгена Теодоровича Козака                   

(1907–1988), українського композитора, хорового диригента, музиканта, 

викладача, музично-культурного діяча, заслуженого діяча мистецтв 

України (1957) 

22 
80 років від дня народження Віталія Костянтиновича Шості (1942), 

українського графіка-плакатиста, викладача, заслуженого діяча мистецтв 

України (1991), народного художника України (2008) 

22 
65 років від дня народження Андрія Олександровича Охрімовича 

(1957), українського поета, журналіста, телеведучого 

22 
65 років від дня народження Валентини Іванівни Міленко (1957), 

української майстрині декоративно-ужиткового мистецтва (петриківський 

розпис), заслуженого майстра народної творчості України (2014) 

23 
Всесвітній день книги та авторського права (відзначається щорічно 

відповідно до рішення 28-ї сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО від 

15.11.1995 р.) 

23 
Міжнародний день англійської мови (відзначається щорічно відповідно 

до рішення Генеральної Асамблеї ООН з 2010 р.) 

23 
Міжнародний день іспанської мови (відзначається щорічно відповідно 

до рішення Генеральної Асамблеї ООН з 2010 р.) 

23 
180 років від дня народження Ореста Арсеновича Авдиковського 

(1842–1913), українського прозаїка, поета, публіциста, редактора, 

перекладача, громадського діяча 

23 
125 років від дня народження Олександри Дмитрівни Ропської    

(1897–1957), української оперної співачки, педагогині, народної артистки 

України (1941) 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/1867
https://uk.wikipedia.org/wiki/1904
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D1%87_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2_%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D1%87_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2_%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1991
https://uk.wikipedia.org/wiki/2008
https://uk.wikipedia.org/wiki/1957
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0
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23 

120 років від дня народження Галдора Кільяна Лакснесса (справж. – 

Гатльдоур Ґудйоунссон) (1902–1998), ісландського прозаїка, поета, 

драматурга, філософа, мовознавця, перекладача, лауреата Міжнародної 

премії Миру (1953), Нобелівської премії з літератури (1955), Премії 

Соннінга (Данія, 1969) 

23 
105 років від дня народження Валентини Петрівни Цвєткової      

(1917–2007), української художниці, пейзажистки, майстрині натюрморту, 

народного художника України (2001) 

23 
100 років від дня народження Василя Григоровича Большака              

(1922–1988), українського письменника, журналіста, редактора, 

державного діяча 

23 
80 років від дня народження Орести Романівни Луцишин (1942), 

української майстрині декоративно-ужиткового мистецтва (народна 

вишивка), викладачки 

24 Великдень. Воскресіння Христове 

24 
155 років від дня народження Олександра Михайловича Колесси          

(1867–1945), українського літературознавця, мовознавця, філолога, поета, 

фольклориста, громадсько-політичного діяча 

24 
150 років від дня народження Северина Федоровича Паньківського 

(1872–1943), українського театрального актора 

24 
150 років від дня народження Юрія Кміта (1872–1946), українського 

письменника, публіциста, літературознавця, діалектолога, етнографа 

Бойківщини, громадського діяча 

24 
120 років від дня народження Ольги Наумівни Вінницької           

(1902–1984), української театральної актриси 

24 

70 років від дня народження Віталія Петровича Мацька (1952), 

українського письменника, поета, журналіста, редактора, літературознавця, 

викладача, лауреата Премії ім. Тараса Шевченка (Хмельницька область, 

2007), Премії ім. Івана Огієнка (2017), Премії ім. Богдана Хмельницького 

(м. Хмельницький, 2017)  

25 
115 років від дня народження Миколи Трублаїні (справж. – Микола 

Петрович Трублаєвський) (1907–1941), українського дитячого 

письменника, журналіста, мандрівника, військового кореспондента 

25 
110 років від дня народження Ісаака Йосиповича Тартаковського 

(1912–2002), українського живописця, графіка, народного художника 

України (1993) 

25 

90 років від дня народження Валерія Давидовича Подвали            

(1932–2003), українського дитячого композитора, викладача, лауреата 

Премії ім. В. С. Косенка (за видатні досягнення в галузі музичної творчості 

для дітей та юнацтва, 2001), заслуженого діяча мистецтв України (1993) 

25 
85 років від дня народження Бориса Павловича Ревенка (1937–2015), 

українського кінорежисера, оператора, організатора кіновиробництва, 

заслуженого працівника культури України 

25 
75 років від дня народження Стефанії Антонівни Семців-Бабій (1947), 

української майстрині декоративно-ужиткового мистецтва (художня 

вишивка, писанкарство) 

https://uk.wikipedia.org/wiki/1902
https://uk.wikipedia.org/wiki/1998
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%B7_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%B3%D1%96%D1%94%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/1907
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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25 

60 років від дня народження Юрія Костянтиновича Камишного 

(1962), українського живописця, графіка, лауреата Літературно-мистецької 

премії ім. Лесі Українки (Житомирська область, 2001), Міжнародної премії 

ім. Миколи Реріха (2006), Премії ім. Івана Огієнка (2008), Літературно-

мистецької премії ім. Івана Нечуй-Левицького (2011), народного 

художника України (2016) 

26 
Міжнародний день інтелектуальної власності (відзначається щорічно 

відповідно до рішення Генеральної асамблеї Всесвітньої організації 

інтелектуальної власності (ВОІВ), ухваленого у вересні 2000 р.) 

26 
135 років від дня народження Йони Васильовича Шевченка         

(1887–1937), українського актора, театрознавця, театрального критика 

26 

120 років від дня народження Степана Петровича Ковганюка      

(1902–1982), українського письменника, перекладача, редактора, лауреата 

Премії ім. Максима Рильського (в галузі перекладу, 1975) (нині – Премія 

Кабінету Міністрів України ім. Максима Рильського) 

26 
95 років від дня народження Бориса Петровича Ставицького       

(1927–2003), українського актора, викладача, заслуженого артиста України 

(1960) 

26 
75 років від дня народження Анатолія Миколайовича Скрипника 

(1947–2008), українського письменника, літературного критика, 

журналіста, радіоведучого 

26 
60 років від дня народження Сергія Григоровича Борденюка (1962), 

українського кінооператора-постановника, педагога, заслуженого діяча 

мистецтв України (2003) 

27 
115 років від дня народження Івана Олексійовича Плахтіна          

(1907–1985), українського письменника, драматурга, журналіста 

27 
110 років від дня народження Петра Степановича Вознюка          

(1912-1981), українського художника-живописця 

27 
75 років від дня народження Анатолія Васильовича Галяна           

(1947–2008), українського художника-живописця, скульптора 

27 
75 років від дня народження Володимира Федоровича Кобзаря (1947), 

українського письменника, журналіста, редактора 

28 
130 років від дня народження Іларіона Миколайовича Плещинського 

(1892–1961), українського художника-пейзажиста, графіка, викладача 

28 
110 років від дня народження Якова Соломоновича Мордерера   

(1912–1984), українського організатора кіновиробництва 

28 
95 років від дня народження Юрія Сергійовича Щуровського      

(1927–1996), українського композитора, викладача, музичного редактора 

28 
90 років від дня народження Валентина Миколайовича Шапкова 

(1932–1995), українського кінооператора 

28 

85 років від дня народження Федора Ілліча Боровика (1937), 

українського архітектора, лауреата Державної премії України в галузі 

архітектури (1997, разом з іншими), заслуженого архітектора України 

(1987) 

28 
80 років від дня народження Анатолія Федоровича Завальнюка 

(1942), українського музикознавця, фольклориста, викладача, заслуженого 

діяча мистецтв України (2019) 

29 
Міжнародний день танцю (відзначається з 1982 р. за рішенням 

Міжнародного комітету танцю при Міжнародному інституті театру 

ЮНЕСКО) 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%B3%D1%96%D1%94%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0_%D0%A0%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/1960
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B2_%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B7%D1%96_%D0%B0%D1%80%D1%85%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B2_%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B7%D1%96_%D0%B0%D1%80%D1%85%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/1987
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29 
90 років від дня народження Ніни Євтухівни Павленко (1932), 

української бандуристки, викладачки, народної артистки України (1977) 

30 
Міжнародний день джазу (відзначається щорічно відповідно до 

ініціативи ЮНЕСКО з листопада 2011 р.) 

30 
110 років від дня народження Семена Григоровича Маркіна                 

(1912–1978), українського художника, графіка, викладача 

30 
90 років від дня народження Василя Андрійовича Шевчука           

(1932–1999), українського прозаїка, поета, журналіста, філолога, редактора 

 

 

ТРАВЕНЬ 
 

1 
115 років від дня народження Семена Васильовича Пономаренка 

(1907–1993), українського сценариста, кінодраматурга 

1 
95 років від дня народження Василя Явтуховича Герасименка               

(1927–2015), українського бандуриста, майстра з виготовлення бандур, 

викладача, заслуженого діяча мистецтв України (1987) 

1 
90 років від дня народження Віктора Івановича Клименка (1932), 

українського художника-живописця, графіка, викладача, заслуженого діяча 

мистецтв України (2000) 

1 

90 років від дня народження Миколи Яковича Ярмолюка (1932), 

українського письменника, журналіста, редактора, видавця, лауреата 

Премії ім. Івана Огієнка (2010), Премії ім. Василя Земляка (Житомирська 

область, 2014), Літературно-мистецької премії ім. Лесі Українки 

(Житомирська область, 2019) 

1 

80 років від дня народження Василя Васильовича Босовича (1942), 

українського драматурга, кіносценариста, редактора, продюсера, 

громадського діяча, лауреата Премії ім. І. П. Котляревського (в галузі 

драматургії та театрального мистецтва, 1995), міжнародного літературного 

конкурсу «Коронація слова» (2008, у співавторстві) 

1 

80 років від дня народження Євдокії Василівни Колесник (1942), 

української оперної співачки, викладачки, громадської діячки, лауреатки 

I Міжнародного конкурсу молодих оперних співаків (Болгарія, 1973), 

Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1976, разом з іншими) (нині – 

Національна премія України ім. Тараса Шевченка), народної артистки 

України (1978) 

1 
75 років від дня народження Вікторії Дмитрівни                  

Костюкової-Альошиної (1947), української артистки оперети, народної 

артистки України (1997) 

1 
75 років від дня народження Юрія Петровича Лесюка (1947), 

українського художника-живописця, викладача, заслуженого художника 

України (2009) 

1 
50 років від дня народження Крістіни Анатоліївни Синельник (1972), 

української актриси театру та кіно, викладачки, лауреатки Міжнародної 

премії ім. Володимира Винниченка (2019) 

1 
40 років від дня народження Євгена Володимировича Шимальського 

(1982), українського громадського та музичного діяча, лауреата 

Національної премії України ім. Тараса Шевченка (2021, разом з іншими) 

2 
120 років від дня народження Алана Маршалла (1902–1984), 

австралійського письменника, новеліста, публіциста 

https://uk.wikipedia.org/wiki/1977
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D1%87_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2_%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%BE%D0%BD_(%D0%9E%D0%B3%D1%96%D1%94%D0%BD%D0%BA%D0%BE)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%BA_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%A1%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%B2_%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B7%D1%96_%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%97_%D1%96_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%86._%D0%9F._%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0_2008
https://uk.wikipedia.org/wiki/1972
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%E2%80%94_%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82%D0%B8_2021_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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3 
Всесвітній день свободи преси (відзначається щорічно відповідно до 

рішення Генеральної Асамблеї ООН A/DEС/48/432 від 20.12.1993 р.) 

3 
60 років від дня народження Михайла Степановича Гарасюка (1962), 

українського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (художня 

вишивка) 

4 
95 років від дня народження Юлія Івановича Криги (1927–1990), 

українського художника, графіка, ілюстратора 

4 
85 років від дня народження Володимира Захаровича Чепіги                

(1937–2019), українського письменника-сатирика, публіциста, редактора, 

викладача 

5 Міжнародний день боротьби за права осіб з інвалідністю 

5 
140 років від дня народження Юрія Давидовича Сабініна (справж. – 

Юрій Давидович Сабін-Гус) (1882–1958), українського оперного співака, 

народного артиста України (1949) 

5 
120 років від дня народження Ірини Іванівни Воликівської                        

(1902–1979), української оперної співачки, народної артистки України 

(1941) 

5 

115 років від дня народження Ірини Вільде (справж. – Дарина 

Дмитрівна Макогон) (1907–1982), української письменниці, редакторки, 

літературної критикині, громадської діячки, лауреатки Премії Товариства 

письменників і журналістів ім. Івана Франка (1935), Республіканської 

премії ім. Т. Г. Шевченка (1965) (нині – Національна премія України 

ім. Тараса Шевченка); внесена ЮНЕСКО до списку відомих людей 

XX століття і другого тисячоліття 

5 

110 років від дня народження Володимира Михайловича Дальського 

(справж. – Василь Іванович Нестеренко) (1912–1998), українського 

актора театру та кіно, народного артиста України (1954), лауреата 

Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1971, разом з іншими) (нині – 

Національна премія України ім. Тараса Шевченка) 

5 
110 років від дня народження Федора Васильовича Іщенка                     

(1912–2001), українського актора, викладача, заслуженого артиста України 

(1999) 

5 
100 років від дня народження Ганни Тимофіївни Ніколаєвої                    

(1922–2003), української актриси театру та кіно, народної артистки України 

(1972) 

5 

70 років від дня народження Олександра Олексійовича Медка    

(1952–2020), українського поета, журналіста, перекладача, лауреата 

Міжнародної літературної премії ім. Григорія Сковороди «Сад 

божественних пісень» (2019), Міжнародної літературно-мистецької премії 

ім. Пантелеймона  Куліша (2019), Міжнародної літературно-мистецької 

премії «Світ Пограниччя» (2020) 

5 

60 років від дня народження Мирослава Богдановича Радиша (1962), 

українського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (художня 

обробка дерева), викладача, лауреата Премії ім. Юрія Шкрібляка 

(Косівський район Івано-Франківської області, 2000), Премії ім. Катерини 

Білокур (2008), Премії ім. Тетяни Яблонської (2017) 

6 
60 років від дня народження Гліба Анатолійовича Вишеславського 

(1962), українського живописця, графіка, медіа-художника, 

мистецтвознавця, редактора, художнього критика 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/1949
https://uk.wikipedia.org/wiki/1935
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/1972
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE
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7 

155 років від дня народження Владислава Станіслава Реймонта 

(справж. – Станіслав Владислав Реймент) (1867–1925), польського 

прозаїка, поета, новеліста, репортера, сценариста, лауреата Нобелівської 

премії з літератури (1924) 

7 

85 років від дня народження Володимира Івановича Антонова     

(1937–2017), українського актора театру та кіно, режисера, викладача, 

народного артиста України (1991) 

7 
85 років від дня народження Євгена Яковича Сивоконя (1937), 

українського режисера-мультиплікатора, сценариста, викладача, 

заслуженого діяча мистецтв України (2007) 

7 
75 років від дня народження Петра Оксентійовича Боярчука       

(1947–2013), українського письменника, журналіста, лауреата Премії 

ім. Агатангела Кримського (Волинська область, 2005) 

8 
День пам’яті та примирення (відзначається щорічно відповідно до Указу 

Президента України № 169/2015 від 24.03.2015 р.) 

8-9 
Дні пам’яті та примирення, присвячені пам’яті жертв Другої світової 

війни (відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї 

ООН A/RES/59/26 від 22.11.2004 р.) 

8 
160 років від дня народження Василя Григоровича Кравченка          

(1862–1945), українського письменника, етнографа, фольклориста, 

діалектолога, народознавця, музеєзнавця, громадського діяча 

8 

105 років від дня народження Данила Даниловича Лідера (1917–2002), 

українського театрального художника, сценографа, викладача, лауреата 

Державної премії України ім. Т. Г. Шевченка (1993, разом з іншими) (нині – 

Національна премія України ім. Тараса Шевченка), заслуженого діяча 

мистецтв України (1972), народного художника України (1982) 

9 
День Європи. День проголошення декларації Р. Шумана. Свято 

Євросоюзу 

9 
День Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (відзначається 

щорічно відповідно до Указу Президента України № 315-VIII від 

09.04.2015 р.) 

9 
455 років від дня народження Клаудіо Джовані Антоніо Монтеверді 

(1567–1643), італійського композитора, одного із основоположників жанру 

опери 

9 
110 років від дня народження Миколи Даниловича Рудя (1912–1989), 

українського прозаїка, поета, публіциста, редактора 

9 
80 років від дня народження Василя Миколайовича Шейка (1942), 

українського культуролога, викладача, заслуженого діяча мистецтв 

України (1999) 

9 

80 років від дня народження Ореста Івановича Криворучка                     

(1942–2021), українського художника-живописця, графіка, фотохудожника, 

лауреата Літературно-мистецької премії ім. Сидора Воробкевича 

(Чернівецька область, 1994), Літературно-мистецької премії ім. Ольги 

Кобилянської (м. Чернівці, 2016), заслуженого художника України (2005) 

9 
70 років від дня народження Надії Мирославівни Мориквас (1952), 

української письменниці, поетеси, есеїстки, журналістки, редакторки, 

літературознавиці, теле- та радіоведучої 

https://uk.wikipedia.org/wiki/1867
https://uk.wikipedia.org/wiki/1925
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%B7_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%B7_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/1924
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB_%D0%AE%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/1993
https://uk.wikipedia.org/wiki/1972
https://uk.wikipedia.org/wiki/1982
https://uk.wikipedia.org/wiki/1567
https://uk.wikipedia.org/wiki/1643
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A1%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B2%D1%86%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/2005
https://uk.wikipedia.org/wiki/1952
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D0%B5%D1%97%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C
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9 

60 років від дня народження Миколи Семеновича Гриценка (1962), 

українського прозаїка, поета, журналіста, громадського діяча, лауреата 

Літературної премії ім. Леоніда Глібова, Літературного конкурсу 

«Гранослов» (1993), Всеукраїнської літературної премії ім. Олександра 

Олеся, Міжнародної літературної премії ім. Івана Кошелівця 

(Німеччина/Ізраїль, 2003), Міжнародної літературної премії ім. Григорія 

Сковороди «Сад божественних пісень» (2015), заслуженого діяча мистецтв 

України (2017) 

10 
80 років від дня народження Леоніда Олексійовича Сорокатого (1942), 

українського художника, краєзнавця 

10 

70 років від дня народження Сергія Валентиновича Бедусенка (1952), 

українського композитора, піаніста, аранжувальника, лібретиста, прозаїка, 

поета, художника-графіка, лауреата театральної премії «Київська 

пектораль» (1995), заслуженого діяча мистецтв України (1997) 

10 

65 років від дня народження Віктора Федоровича Теличка (1957), 

українського композитора, піаніста, викладача, музично-громадського 

діяча, лауреата Премії ім. Дезидерія Задора (Закарпатська область, 

багаторазово), Премії ім. В. С. Косенка (за видатні досягнення в галузі 

музичної творчості для дітей та юнацтва, 2017), заслуженого діяча 

мистецтв України 

10 

60 років від дня народження Ольги Володимирівни Гулей (1962), 

української майстрині декоративно-ужиткового мистецтва (художня 

вишивка, різьблення на камені), викладачки, заслуженого майстра народної 

творчості України (2008) 

11 
85 років від дня народження Костянтина Михайловича Герасименка 

(1907–1942), українського поета, драматурга, журналіста, перекладача 

11 

85 років від дня народження Володимира Семеновича Костенка  

(1937–1990), українського кінорежисера, сценариста, редактора, лауреата 

Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1991 (посмертно); разом з 

іншими) (нині – Національна премія України ім. Тараса Шевченка) 

11 

65 років від дня народження Тараса Степановича Возняка (1957), 

українського письменника, журналіста, культуролога, політолога, 

філософа, редактора, перекладача, видавця, члена Українського ПЕН, 

громадського діяча, лауреата Премії ім. Василя Стуса (2021) 

12 
80 років від дня народження Василя Семеновича Жука (1942), 

українського художника-монументаліста, живописця, художника 

декоративно-ужиткового мистецтва (ткацтво) 

12 
75 років від дня народження Миколи Федоровича Чулка (1947–2014), 

українського художника-живописця, заслуженого художника України 

(2007) 

12 

70 років від дня народження Євгена Олександровича Лещенка (1952), 

українського художника-живописця, графіка, викладача, переможця 

Міжнародного бієнале образотворчого мистецтва «Львів – відродження» 

(1991), заслуженого художника України (2008) 

12 
60 років від дня народження Юрія Володимировича Юсипчука (1962), 

українського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (художня 

обробка дерева), мистецтвознавця, викладача 

https://uk.wikipedia.org/wiki/1962
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4%D0%B0_%D0%93%D0%BB%D1%96%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%86%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/1907
https://uk.wikipedia.org/wiki/1942
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/1957
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%95%D0%9D
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13 

85 років від дня народження Роджера Джозефа Желязни (1937–1995), 

американського письменника-фантаста, багаторазового лауреата премій в 

жанрі наукової фантастики і фентезі: Hugo Award (США, 1966, 1968, 1976, 

1982, 1986, 1987), Nebula Award (США, 1965, 1975), Prix Tour-Apollo 

(Франція, 1972), Премії Сэйун (Японія, 1976, 1984), Balrog Awards (США, 

1980, 1984), Locus Award (США, 1984, 1986), Премії Лазара Комарчича 

(Сербія, 1985), Forry Award (США, 1993), Премії Stalker (Естонія, 2000, 

2002), Geffen Award (Ізраїль, 2009) та ін.; внесений в «Зал слави наукової 

фантастики і фентезі» (США, 2010, посмертно) 

13 
60 років від дня народження Ігоря Мирославовича Маленького  

(1962–2018), українського поета, перекладача, літературознавця, 

перекладача 

14 
130 років від дня народження Володимира Костянтиновича Сокирка 

(1892–1983), українського актора, народного артиста України (1946) 

14 
70 років від дня народження Сергія Васильовича Гресика (1952–2010), 

українського художника монументально-декоративного мистецтва 

14 

60 років від дня народження Надії Анатоліївни Борецької (1962), 
української художниці декоративно-ужиткового мистецтва (батик, 
гобелени, ляльки, іграшки), викладачки, лауреатки II Міжнародного 
фестивалю театрів ляльок «Різдвяна містерія» (Луцьк, 1996), Премії 
ім. Богдана Хмельницького (у галузі образотворчого та декоративно-
ужиткового мистецтва) (м. Хмельницький) 

15 
Міжнародний день сім’ї (відзначається щороку відповідно до рішення 

Генеральної Асамблеї ООН А/RES/47/237 від 20.09.1993 р.) 

15 
165 років від дня народження Андрія Яковича Чайковського                  

(1857–1935), українського письменника, громадського діяча, 
правозахисника 

15 
155 років від дня народження Сергія Прокоповича Дрімцова                  

(1867–1937), українського композитора, хорового диригента, 
фольклориста, журналіста, редактора, громадського діяча 

15 
120 років від дня народження Семена Натановича Гуєцького              

(1902–1974), українського художника-живописця, режисера мультфільмів, 
заслуженого діяча мистецтв України (1968) 

15 

80 років від дня народження Флоріана Григоровича Боднара (1942), 
українського сатирика, афориста, краєзнавця, педагога, громадського діяча, 
лауреата Всеукраїнської літературно-мистецької премії ім. Степана 
Руданського, Літературної премії ім. Василя Юхимовича (2015) 

16 
Міжнародний день мирного співіснування (відзначається щорічно 

відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН А/RES/72/130 від 
08.12.2017 р.) 

16 

205 років від дня народження Миколи Івановича Костомарова                
(1817–1885), українського письменника, поета, публіциста, історика, 
етнографа, фольклориста, літературознавця, архівознавця, критика, 
мислителя, викладача, громадсько-політичного і культурного діяча 

16 
110 років від дня народження Григорія Васильовича Кирилюка   

(1912–1993), українського письменника публіцистичного напряму 

16 

80 років від дня народження Ростислава Григоровича Коломійця 

(1942), українського драматурга, режисера, театрознавця, критика, 
перекладача, педагога, театрального діяча, лауреата Премії в галузі 
театрознавства і театральної критики (1982), театральної премії «Київська 
пектораль» (1995), Премії ім. І. П. Котляревського (Полтавська область, 
1998), заслуженого діяча мистецтв України (2001) 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://fantlab.ru/award2#c23
https://fantlab.ru/award3#c62
https://fantlab.ru/award143#c2617
https://fantlab.ru/award143#c2617
https://fantlab.ru/award121#c2188
https://fantlab.ru/award45#c658
https://fantlab.ru/award45#c658
https://fantlab.ru/award5#c246
https://fantlab.ru/award312#c4732
https://fantlab.ru/award126#c3829
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/1962
https://uk.wikipedia.org/wiki/2018
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/1968
https://uk.wikipedia.org/wiki/1942
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%94%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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16 

65 років від дня народження Людмили Сергіївни Матвійчук              

(1957–2007), української композиторки, фольклористки, викладачки, 
лауреатки фестивалю молодих композиторів (Єреван (Вірменія), 1983), 
заслуженого діяча мистецтв України (1994) 

17 
110 років від дня народження Ернеста Рудольфовича Контратовича 

(1912–2009), українського художника-пейзажиста, викладача, народного 
художника України (1991) 

17 
105 років від дня народження Євгена Павловича Єгорова (1917-2005), 

українського художника монументального мистецтва, живописця, графіка, 
викладача, заслуженого діяча мистецтв України (1977) 

17 

100 років від дня народження Анатолія Андрійовича Дімарова 
(справж. – Анатолій Андроникович Гарасюта) (1922–2014), українського 
письменника, редактора, перекладача, лауреата Державної премії УРСР 
ім. Т. Г. Шевченка (1981) (нині – Національна премія України ім. Тараса 
Шевченка), Чернігівської обласної літературно-мистецької премії 
ім. Михайла Коцюбинського (2008); нагороджений літературною 
відзнакою «Золоті письменники України» (2012) 

18 
Міжнародний день музеїв (відзначається щорічно відповідно до рішення 

ХІ Генеральної конференції Міжнародної ради музеїв, яка відбулась у 

травні 1977 р.) 

18 

150 років від дня народження Бертрана Артура Вільяма Расселла 

(1872–1970), британського письменника, есеїста, філософа, епістемолога, 

логіка, математика, соціолога, викладача, громадського та політичного 

діяча, лауреата Нобелівської премії з літератури (1950), наукової Премії 

Калинга (ЮНЕСКО, 1957), Міжнародної премії Миру (1957), Премії 

Соннінга (Данія, 1960), літературної Єрусалимської премії (1963) 

18 

110 років від дня народження Вадима Миколайовича Собка                  

(1912–1981), українського прозаїка, поета, журналіста, драматурга, 

лауреата Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1975) (нині – 

Національна премія України ім. Тараса Шевченка) 

18 

100 років від дня народження Василя Семеновича Корпанюка                 

(1922–2004), українського майстра декоративно-ужиткового мистецтва 

(різьблення по дереву, інкрустація), заслуженого майстра народної 

творчості України (2002) 

18 
75 років від дня народження Володимира Васильовича Нікітіна 

(1947), українського живописця, графіка, викладача, заслуженого 

художника України (2006) 

18 
70 років від дня народження Анатолія Івановича Антонюка (1952), 

українського актора театра і кіно, режисера, викладача, заслуженого 

артиста України (1979) 

18 
70 років від дня народження Діани Дуейн (1952), американської 

письменниці-фантастки, лауреатки Scribe Awards (США, 2014) 

18  

65 років від дня народження Михайла Васильовича Мельника (1957), 

українського театрального режисера, актора театру, сценариста, музичного 

редактора, музиканта, засновника Театру одного актора «Крик» 

(м. Дніпро), переможця фестивалю «Театральне Придніпров’я» (1989, 1990, 

1991), театрального фестивалю-конкурсу «Січеславна» (1994, 1996, 2002, 

2004), Всеукраїнського театрального фестивалю «Золотий Лев» (1989), 

Міжнародного театрального форуму «Золотий Витязь» (2005, 2006), 

лауреата Премії ім. Леся Курбаса (1996), Національної премії України 

ім. Тараса Шевченка (2007), народного артиста України (2005) 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%86%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%86%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/1872
https://uk.wikipedia.org/wiki/1970
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D0%B5%D1%97%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BF%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%B7_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/1950
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0_%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0_%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E
https://uk.wikipedia.org/wiki/1957
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1963
https://ru.wikipedia.org/wiki/1912_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1981_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1974
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1957_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0_%C2%AB%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BA%C2%BB
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81_%C2%AB%D0%A1%D1%96%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%C2%BB&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_(%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9B%D0%B5%D1%81%D1%8F_%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/2007
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/2005
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18 

50 років від дня народження Сергія Ігоровича Магери (1972), 

українського оперного співака, лауреата Всеукраїнського конкурсу 

ім. Сергія Прокоф’єва (Маріуполь, 1995), Міжнародного конкурсу 

вокалістів ім. Клаудіо Монтеверді (Рагуза (Італія), 1996), Міжнародного 

конкурсу вокалістів ім. Івана Алчевського (Харків, 1999), Міжнародного 

конкурсу оперних співаків (Будапешт (Угорщина), 2000), Міжнародного 

конкурсу вокалістів ім. Марії Каллас (Афіни (Греція), 2001), Міжнародного 

конкурсу вокалістів Монсерат Кабальє (Андорра, 2002), Міжнародного 

конкурсу вокалістів «Citta di Alcamo» (Алькамо (Італія), 2002), 

Міжнародного конкурсу вокалістів (Більбао (Іспанія), 2002), Міжнародного 

конкурсу вокалістів ім. Марії Края (Тірана (Албанія), 2003), Міжнародного 

конкурсу оперних співаків ім. Соломії Крушельницької (Львів, 2003), 

Національної премії України ім. Тараса Шевченка (2011), народного 

артиста України (2009) 

19 
Всесвітній день вишиванки (відзначається щорічно в третій четвер 

травня з 2006 р.) 

19 
110 років від дня народження Гаврила Мартиновича Глюка                   

(1912–1983), українського художника-живописця, заслуженого діяча 

мистецтв Украни (1963) 

19 

90 років від дня народження Петра Павловича Ребра (1932–2014), 

українського прозаїка, поета, драматурга, сатирика, журналіста, 

публіциста, редактора, літературознавця, перекладача, громадсього і 

культурного діяча, лауреата Літературної премії ім. Павла Тичини (1985), 

Літературної премії ім. Степана Олійника (1994), Літературної премії 

ім. Василя Лісняка (Запорізька область, 1996), Літературної премії 

ім. Остапа Вишні (1999), Літературно-мистецької премії ім. Івана                  

Нечуй-Левицького (2005), Всеукраїнської літературно-мистецької премії 

ім. Степана Руданського (2006), Літературної премії ім. Миколи Нагнибіди 

(Запорізька область), Літературної премії ім. Михайла Андросова 

(Запорізька область), Всеукраїнського фестивалю «Вишневі усмішки», 

Всеукраїнського конкурсу на найкращу байку, фестивалів «Пісенний 

вернісаж», «Золоті трембіти», «Мамині джерела» та ін. 

20 
140 років від дня народження Сігрід Унсет (1882–1949), норвезької 

письменниці, новелістки, есеїстки, лауреатки Нобелівської премії (1928) 

20 

100 років від дня народження Iвана Михайловича Чендея (1922–2005), 

українського письменника, журналіста, кіносценариста, лауреата 

Міжнародної премії ім. Володимира Винниченка (1992), Державної премії 

України ім. Тараса Шевченка (1994) (нині – Національна премія України 

ім. Тараса Шевченка) 

20 

80 років від дня народження Петра Миколайовича Скунця                

(1942–2007), українського поета, журналіста, редактора, перекладача, 

фольклориста, краєзнавеця, лауреата Державної премії України ім. Тараса 

Шевченка (1997) (нині – Національна премія України ім. Тараса 

Шевченка), Премії ім. Федора Потушняка (Закарпатська область, 2001) 

20 
70 років від дня народження Волтера Айзексона (1952), 

американського письменника, журналіста, біографа 

20 
70 років від дня народження Лідії Іванівни Кондрашевської              

(1952–2008), української оперної співачки, народної артистки України 

(1996) 

https://uk.wikipedia.org/wiki/1972
https://www.wikidata.org/wiki/Q2865819
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%84%27%D1%94%D0%B2_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%88%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B0%D1%82_%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%94
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%96%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/2011
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/2009
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1963
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1985_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1994_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1999_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2005_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%81%D0%B0%D0%B6
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%81%D0%B0%D0%B6
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%96_%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%96_%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/1882
https://uk.wikipedia.org/wiki/1949
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%B7_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/1928
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82
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21 
Всесвітній день культурного різноманіття в ім’я діалогу та розвитку 

(відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН 

A/RES/57/249 від 20.12.2002 р.) 

21 

70 років від дня народження Лесі Степовички (справж. – Олександра 

Несторівна Булах) (1952), української письменниці, поетеси, есеїстки, 

публіцистки, перекладачки, редакторки, викладачки, дипломантки 

Літературного конкурсу ім. Олеся Гончара журналу «Бористен» (1997, 

2001), II Всеукраїнського книжкового Форуму (Тернопіль, 2004), лауреатки 

Літературної премії ім. Івана Сокульського (Дніпропетровська область, 

2004), Літературної премії Благовіст» (2009), Міжнародної літературної 

премії ім. Івана Кошелівця (Німеччина/Ізраїль, 2010), Премії ім. Романа 

Федоріва (Тисменицький район Івано-Франківської області, 2012), 

Міжнародної літературної премії ім. Григорія Сковороди «Сад 

божественних пісень» (2020) та ін., заслуженого працівника культури 

України (2007) 

21 

70 років від дня народження Олександра Миколайовича Яковчука 

(1952), українського композитора, фольклориста, пісняра, викладача, 

лауреата Міжнародних композиторських конкурсів (Швейцарія, 1992; 

Бельгія, 1994; Німеччина, 1996), Премії ім. Івана Огієнка (2013), 

Мистецької премії «Київ» ім. Артемія Веделя (в галузі музичної 

композиції, 2017), Міжнародної літературної премії ім. Миколи Гоголя 

«Тріумф» (2020), Літературно-мистецької премії ім. Пантелеймона Куліша 

(2021), заслуженого діяча мистецтв України (2016) 

22 

161 рік від дня перепоховання на Чернечій горі поблизу Канева (1861) 

праху Тараса Григоровича Шевченка, українського письменника, поета, 

художника, класика української літератури, мислителя, громадського та 

політичного діяча 

22 
85 років від дня народження Федора Максимовича Клименка      

(1937–2017), українського художника-живописця, графіка, народного 

художника України (2007) 

22 

70 років від дня народження Миколи Івановича Шакіна (1952), 

українського письменника, журналіста, художника, краєзнавця, 

громадського діяча, лауреата Премії ім. академіка Петра Тронька (в галузі 

краєзнавства, 2014), Премії ім. Дмитра Яворницького (в галузі 

краєзнавства, 2015) 

23 
180 років від дня народження Марії Конопницької (1842–1910), 

польської письменниці, поетеси, новелістки, публіцистки, літературної 

критикині, перекладачки, авторки творів для дітей і юнацтва 

23 
95 років від дня народження Ізяслава Михайловича Стависького 

(1927–1994), українського режисера-документаліста, заслуженого діяча 

мистецтв України (1983) 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%86._%D0%93._%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82_(%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%86%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%86%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BB%D1%8C
javascript:void(0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%C2%AB%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%C2%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%94%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/1842
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/1983
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23 

75 років від дня народження Станіслава Олексійовича Шевченка 

(1947), українського поета, перекладача, радіожурналіста, громадського 

діяча, лауреата Літературно-мистецької премії ім. Івана Нечуя-Левицького 

(1998), Премії ім. Максима Рильського (в галузі перекладу, 2003) (нині – 

Премія Кабінету Міністрів України ім. Максима Рильського), Міжнародної 

літературної премії ім. Івана Кошелівця (Німеччина/Ізраїль, 2004), 

Чернігівської обласної літературно-мистецької премії ім. Михайла 

Коцюбинського (2012), Літературно-мистецької премії ім. Олекси 

Стороженка (за твори гумору і сатири) (Ічнянський район Чернігівської 

області, 2013), Міжнародної літературної премії ім. Миколи Гоголя 

«Тріумф» (2016), заслуженого діяча мистецтв України (2002) 

23 

65 років від дня народження Сергія Миколайовича Плохія (1957), 

українського та американського історика, викладача, редактора, спеціаліста 

з історії України та Східної Європи, володара першого призу 

Американської асоціації українознавства (2002-2005), лауреата Премії 

Early Slavic Studies Association Distinguished Scholarship Award (США, 

2009), Премії Лайонела Ґелбера (Канада, 2015), Премії фундації 

Антоновичів (США, 2015), Національної премії України ім. Тараса 

Шевченка (2018), Премії Бейлі Ґіффорд (Великобританія, 2018), члена 

Українського ПЕН (мешкає у США) 

24 
День слов’янської писемності і культури (відзначається щорічно в день 

вшанування пам’яті святих рівноапостольних Кирила і Мефодія відповідно 

до Указу Президента України № 1096/04 від 17.09.2004 р.) 

24 Європейський День Парків (започатковано Федерацією Європарк) 

24 

140 років від дня народження Кирила Григоровича Стеценка         

(1882–1922), українського композитора, хорового диригента, музичного 

критика, педагога, культурно-освітнього і громадського діяча, автора 

української національної церковної музики 

24 

110 років від дня народження Михайла Панасовича Стельмаха   

(1912–1983), українського письменника, поета, сценариста, журналіста, 

фольклориста, автора творів для дітей, педагога, громадського діяча, 

лауреата Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1980) (нині – 

Національна премія України ім. Тараса Шевченка) 

25 
115 років від дня народження Петра Опанасовича Злочевського  

(1907–1987), українського художника театру, педагога, заслуженого діяча 

мистецтв України (1946), народного художника України (1964) 

25 

110 років від дня народження Бориса Йосиповича Вакса (справж. – 

Бенціон Йосипович Вакс) (1912–1989), українського художника-

живописця, графіка, монументалиста, викладача, заслуженого художника 

України (1973) 

25 

85 років від дня народження Юрія Васильовича Демчука (1937), 

українського оперного співака, бандуриста, учасника Міжнародного 

фестивалю старовинної музики (Польща, 1966), лауреата Міжнародного 

конкурсу (Болгарія, 1968), IX Всесвітнього фестивалю молоді та студентів 

(Софія (Болгарія), 1968), заслуженого артиста України (1969) 

25 

85 років від дня народження Миколи Даниловича Томенко          

(1937–2017), українського письменника, поета, драматурга, публіциста, 

журналіста, редактора, лауреата Літературної премії ім. Василя Мисика 

(1996), Літературно-мистецької премії ім. Дмитра Луценка «Осіннє золото» 

(2010), заслуженого діяча мистецтв України 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%86%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%86%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%86%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%86%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1957
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%9B%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B0_%D2%90%D0%B5%D0%BB%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%91%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D1%96_%D2%90%D1%96%D1%84%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%95%D0%9D
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1974
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D1%87_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2_%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D1%87_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2_%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1973
https://uk.wikipedia.org/wiki/1968
https://uk.wikipedia.org/wiki/1968
https://uk.wikipedia.org/wiki/1937
https://uk.wikipedia.org/wiki/2017
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%9E%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


48 

 

25 
70 років від дня народження Марії Михайлівни Бобик (1952), 

української майстрині декоративно-ужиткового мистецтва (вироби з 

бісеру) 

25 

65 років від дня народження Оксани Ярославівни Ластов’як (1957), 

української естрадної співачки, бандуристки, лауреатки фестивалю 

української естрадної пісні «На хвилях Світязя» (с. Світязь Шацького 

району Волинської області, 1998), заслуженої артистки України (2007) 

26 
145 років від дня народження Ольги Косач-Кривинюк (1877–1945), 

української письменниці, літературознавиці, перекладачки, викладачки, 

бібліографині, етнографині 

26 
80 років від дня народження Рози Миколаївни Кутасевич (1942), 

української майстрині декоративно-ужиткового мистецтва (вишивка), 

заслуженого майстра народної творчості України (2009) 

26 
75 років від дня народження Леоніда Ілліча Павловського (1947), 

українського кінорежисера, монтажера, актора, викладача, заслуженого 

діяча мистецтв України (2009) 

26 

65 років від дня народження Богдана Михайловича Бенюка (1957), 

українського актора театру та кіно, антрепренера, телеведучого, викладача, 

громадського діяча, лауреата театральної премії «Київська пектораль» 

(1994, 2000, 2009, 2016), Державної премії України ім. Олександра 

Довженка (1998, разом з іншими), загальнонаціональної програми 

«Людина року» (2002), Національної премії України ім. Тараса Шевченка 

(2008, у складі колективу), дипломанта VII Міжнародного театрального 

фестивалю (Китай, 2017), народного артиста України (1996) 

28 
Всеукраїнський день краєзнавства (встановлений VI з’їздом 

Національної спілки краєзнавців України 23.01.2017 р.) 

28 
День працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження 

(відзначається щорічно в останню суботу травня відповідно до Указу 

Президента України № 563/99 від 25.05.1999 р.) 

28 
110 років від дня народження Патріка Віктора Мартиндейла Вайта 

(1912–1990), австралійського письменника, драматурга, лауреата Премії 

Майлз Франклин (1957, 1961), Нобелівської премії з літератури (1973) 

28 

70 років від дня народження Олександра Миколайовича Василенка 

(1952), українського співака, володара титулу «Володар голосу унікальної 

краси» (Міжнародний фестиваль «Світ музики» (Італія), 1999, 2000), 

лауреата Міжнародної літературно-мистецької премії ім. Дмитра Луценка 

«Осіннє золото» (2002), народного артиста України (2005) 

29 
120 років від дня народження Григорія Володимировича Воловика 

(1902–1967), українського режисера, заслуженого артиста України (1946) 

29 
120 років від дня народження Йосипа Юлійовича Каракіса            

(1902–1988), українського архітектора, містобудівника, художника, 

викладача, автора наукових праць 

30 
150 років від дня народження Костянтини Іванівни Малицької    

(1872–1947), української письменниці, поетеси, перекладачки, 

бібліографині, редакторки, педагогині, культурно-освітньої діячки 

30 
135 років від дня народження Олександра Порфировича Архипенка 

(1887–1964), українського скульптора, художника, графіка, викладача, 

одного із основоположників кубізму в скульптурі (США) 

https://uk.wikipedia.org/wiki/1877
https://uk.wikipedia.org/wiki/1945
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/2009
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D1%8E%D0%BA,_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%BD%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%94%D0%BE%D0%B2%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%94%D0%BE%D0%B2%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1998
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/1912
https://uk.wikipedia.org/wiki/1990
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F+%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B7+%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD&action=edit&editintro=T:%D0%9D%D0%B5%D1%82_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/editintro&preload=T:%D0%9D%D0%B5%D1%82_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/preload&preloadparams%5B%5D=Q996&preloadparams%5B%5D=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F+%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B7+%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD&preloadparams%5B%5D=%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F+%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B7+%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD&action=edit&editintro=T:%D0%9D%D0%B5%D1%82_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/editintro&preload=T:%D0%9D%D0%B5%D1%82_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/preload&preloadparams%5B%5D=Q996&preloadparams%5B%5D=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F+%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B7+%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD&preloadparams%5B%5D=%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1957_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%B7_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/1973
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
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30 

110 років від дня народження Йосифа Куновича Бурга (1912–2009), 

українського письменника єврейського походження, журналіста, 

редактора, громадського діяча, лауреата Премії ім. Герша Сегала (в галузі 

літератури) (Ізраїль, 1992), Премії Теодора Крамера (Австрія, 2009), 

заслуженого працівника культури України (1993) 

30 

70 років від дня народження Василя Ільковича Яциняка (1952), 

українського диригента, художнього керівника хору, викладача, лауреата 

Премії ім. Станіслава Людкевича (в галузі музичного мистецтва) 

(Львівська область, 2016), народного артиста України (2010) 

30 

65 років від дня народження Оксани Володимирівни Білозір (1957), 

української естрадної співачки, продюсерки, політичної та громадської 

діячки, лауреатки Всеукраїнської премії «Жінка ІІІ тисячоліття» (2008), 

народної артистки України (1994) 

31 
135 років від дня народження Сен-Жона Перса (справж. – Марі Рене 

Алексіс Сен-Леже) (1887–1975), французького поета, дипломата, лауреата 

Нобелівської премії з літератури (1960) 

31 
140 років від дня народження Давида Соломоновича Бертьє (справж. – 

Давид Соломонович Ліфшиць) (1882–1950), українського скрипаля, 

диригента, викладача, заслуженого діяча мистецтв України (1938) 

31 

75 років від дня народження Олени Георгіївни Качан (1947), 

української актриси театру та кіно, лауреатки Премії I Зонального 

театрального фестивалю Молдови та України «Флорар-88» (Молдова, 

1988), заслуженої артистки України (1983) 

 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80,_%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/1993
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D0%86%D0%86%D0%86_%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8F%D1%87%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F_(%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/wiki/1994
https://uk.wikipedia.org/wiki/1887
https://uk.wikipedia.org/wiki/1975
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%B7_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/1960
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ЧЕРВЕНЬ 
 

1 
Міжнародний день захисту дітей (відзначається щорічно з 1949 р. 

відповідно до ухвали Ради Міжнародної демократичної федерації жінок) 

1 
Всесвітній день батьків (відзначається щорічно відповідно до рішення 

Генеральної Асамблеї ООН A/RES/66/292 від 15.10.2012 р.) 

1 
День захисту дітей (відзначається щорічно відповідно до Указу 

Президента України № 568/98 від 30.05.1998 р.) 

1 
120 років від дня народження Зої Михайлівни Гайдай (1902–1965), 

української оперної співачки, викладачки, народної артистки України 

(1940) 

1 

85 років від дня народження Вадима Петровича Скомаровського              

(1937), українського поета, журналіста, редактора, перекладача, лауреата 

Літературної премії ім. Миколи Трублаїні (Вінницька область, 1978) (нині – 

Подільська літературно-мистецька премія «Кришталева вишня»), 

Літературної премії ім. Лесі Українки (1989) (нині – Премія Кабінету 

Міністрів України ім. Лесі Українки за літературно-мистецькі твори для 

дітей та юнацтва), Літературної премії ім. Наталі Забіли (2003) 

1 
85 років від дня народження Колін Маккалоу (1937–2015), 

австралійської письменниці, лауреатки списку «200 найкращих книг за 

версією ВВС» (Великобританія, 2003) 

1 

80 років від дня народження Івана Васильовича Дорошенка (1942), 

українського театрального діяча, театрознавця, лауреата Премії ім. Миколи 

Садовського (2000), заслуженого діяча мистецтв України (1994), народного 

артиста України (2003) 

1 

80 років від дня народження Олега Васильовича Криси (1942), 

українського скрипаля, музичного педагога (США), лауреата 

Республіканського конкурсу музикантів-виконавців (Київ, 1959), 

Міжнародного конкурсу скрипалів ім. Г. Венявського (Польща, 1962), 

Міжнародного конкурсу скрипалів ім. Н. Паганіні (Італія, 1963), 

Міжнародного конкурсу ім. П. Чайковського (1966), Міжнародного 

конкурсу скрипалів (Канада, 1969), заслуженого артиста України (1970) 

1 

40 років від дня народження Оршулі Фариняк (справж. – Ореста 

Осійчук) (1982), української дитячої письменниці, лауреатки міжнародного 

літературного конкурсу «Коронація слова» (2013), Європейського конвенту 

наукової фантастики «Єврокон» (2016) 

2 
165 років від дня народження Карла Адольфа Г’єллерупа (1857–1919), 

данського письменника, поета, драматурга, лауреата Нобелівської премії з 

літератури (1917) 

2 
115 років від дня народження Всеволода Яковича Дашкевича                  

(1907–1988), українського журналіста, етнографа, фольклориста 

2 

85 років від дня народження Богдана Михайловича Бойка                       

(1937–2000), українського письменника, публіциста, редактора, 

громадського та культурного діяча, лауреата Літературної премії ім. Євгена 

Бачинського «У свічаді слова» (США, 1998), Літературно-наукового 

конкурсу фонду Воляників-Швабінських при Фундації Українського 

Вільного Університету (США, 1998), Премії ім. Василя Стефаника                 

(Івано-Франківська область, 1998), Премії ім. Олеся Гончара (1999) та ін. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B0_%D0%A2%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B0_%D0%A2%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/1978
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96_%D0%97%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%BB%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/2003
https://uk.wikipedia.org/wiki/1937
https://uk.wikipedia.org/wiki/2015
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/1857
https://uk.wikipedia.org/wiki/1919
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%B7_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%B7_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/1917
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8F_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1998_%D1%83_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%9D%D0%A1%D0%9F%D0%A3_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%8F_%D0%93%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1998_%D1%83_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%96
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2 

85 років від дня народження Василя Макаровича Остапенка                 

(1937–2012), українського театрального художника-постановника, лауреата 

Премії ім. Олександра Осмьоркіна (в сфері образотворчого мистецтва та 

мистецтвознавства) (Кіровоградська область, 2010), заслуженого 

працівника культури України (1984) 

2 
85 років від дня народження Юрія Івановича Кулика (1937–1988), 

українського хорового диригента, аранжувальника, педагога, музично-

громадського діяча, заслуженого діяча мистецтв України (1985) 

2 

80 років від дня народження Едуарда Ілліча Кірича (1942), 

українського художника-постановника анімаційних фільмів, сценариста, 

карикатуриста, лауреата VI Міжнародного кінофестивалю анімаційних 

фільмів (Швейцарія, 1973, разом з іншими), Державної премії УРСР 

ім. Т. Г. Шевченка (1988, разом з іншими) (нині – Національна премія 

України ім. Тараса Шевченка), народного художника України (2004) 

3 
85 років від дня народження Віктора Миколайовича Батурина              

(1937–1993), українського художника-оформлювача, графіка, заслуженого 

художника України (1984) 

3 
75 років від дня народження Юрія Михайловича Рубашова (1947), 

українського художника, графіка, викладача, дипломанта Всеукраїнського 

триєнале графіки (2015), заслуженого діяча мистецтв України (1997) 

4 
145 років від дня народження Михайла Микитовича Паніна                  

(1877–1963), українського живописця, педагога, заслуженого діяча 

мистецтв України (1951) 

4 

75 років від дня народження Володимира Олександровича Будникова 

(1947), українського живописця, викладача, лауреата премії «Золотий 

перетин» III Міжнародного арт-фестивалю (Київ, 1998), заслуженого діяча 

мистецтв України (1992) 

5 
85 років від дня народження Євгенії Іванівни Кочерженко (1937), 

української майстрині декоративно-ужиткового мистецтва (художня 

вишивка), мистецтвознавиці 

5 
85 років від дня народження Леоніда Анатолійовича Анічкіна                 

(1937–2009), українського кінорежисера-документаліста, заслуженого діяча 

мистецтв України (2008) 

5 

80 років від дня народження Віктора Володимировича Пасака (1942), 

українського журналіста, редактора, педагога, громадського діяча, лауреата 

Мистецької премії «Київ» ім. Анатолія Москаленка (в галузі журналістики) 

(м. Київ, 2020), заслуженого журналіста України 

5 
75 років від дня народження Михайла Семеновича Григоріва              

(1947–2016), українського поета, перекладача, лауреата Премії ім. Павла 

Тичини (1994) 

5 

65 років від дня народження Ігоря Яковича Лосієвського (1957), 

українського поета, бібліографа, бібліотекознавця, літературознавця, 

книгознавця, лауреата Муніципальної премії ім. Бориса Чичибабіна 

(м. Харків, 2005), заслуженого працівника культури України (2007) 

6 
День журналіста України (відзначається щорічно відповідно до Указу 

Президента України № 251/94 від 25.05.1994 р.) 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1973
https://ru.wikipedia.org/wiki/2004
https://uk.wikipedia.org/wiki/1984
https://web.archive.org/web/20140711135933/http:/president.gov.ua/documents/7605.html
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B0_%D0%A2%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B0_%D0%A2%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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6 

85 років від дня народження Петра Мусійовича Перебийніса (1937), 

українського поета, драматурга, журналіста, редактора, громадського діяча, 

лауреата Міжнародного фестивалю сучасної української пісні «Пісенний 

вернісаж» (1995, у співавторстві), Літературної премії «Благовіст» (1997), 

Всеукраїнської літературно-мистецької премії ім. Братів Богдана та Левка 

Лепких (1997), Літературної премії ім. Володимира Свідзінського (2003), 

Літературної та патріотично-виховної премії ім. Олекси Гірника (2005), 

Премії ім. Дмитра Нитченка (2006), Всеукраїнської літературної премії 

ім. Михайла Коцюбинського (2007), Національної премії України 

ім. Тараса Шевченка (2008), Літературної премії ім. Анатолія Бортняка 

(2014), Всеукраїнської літературно-мистецької премії УФК «Шануймо 

рідне...» ім. Данила Бакуменка (2018), Літературно-мистецької премії 

ім. Володимира Забаштанського (2019), заслуженого журналіста України 

(1997), заслуженого діяча мистецтв України (2004) 

6 
80 років від дня народження Миколи Івановича Стратілата (1942), 

українського художника-ілюстратора, графіка, народного художника 

України (2008) 

6 

80 років від дня народження Михайла Борисовича Степаненка             

(1942–2019), українського піаніста, композитора, музикознавця, педагога, 

музично-громадського діяча, лауреата Премії ім. Миколи Лисенка (2015), 

заслуженого діяча мистецтв України (1993), народного артиста України 

(1997) 

6 

70 років від дня народження Василя Трубая (справж. – Василь 

Володимирович Карасьов) (1952), українського прозаїка, поета, 

кінодраматурга, публіциста, викладача, лауреата міжнародного 

літературного конкурсу «Коронація слова» (2001), Київської обласної 

літературної премії ім. Григорія Косинки (2003), Літературної премії 

ім. Тодося Осьмачки (Черкаська область, 2014), Міжнародної літературно-

мистецької премії ім. Пантелеймона Куліша (2020) 

6 

70 років від дня народження Тетяни Іванівни Конончук (1952), 

української літературознавиці, фольклористки, культурологині, педагогині, 

лауреатки Премії ім. академіка Петра Тронька (в галузі краєзнавства) (2004, 

у співавторстві; 2014), Премії ім. І. Шульги (2005), Премії «Благовіст» 

(2006), Премії ім. Павла Чубинського (2010), Премії Всеукраїнського 

науково-культурного фонду Тараса Шевченка «В своїй хаті своя й правда, і 

сила, і воля» (2012) 

7 
115 років від дня народження Володимира Михайловича Скляренка 

(1907–1984), українського театрального режисера школи Леся Курбаса, 

викладача, народного артиста України (1954) 

7 

105 років від дня народження Володимира Ілліча Масика (1917–1996), 

українського художника-живописця, графіка, заслуженого художника 

України (1977) 

7 

70 років від дня народження Орхана Ферита Памука (1952), 

турецького письменника, сценариста, викладача, громадського діяча, 

лауреата Премії «Індепендент» за перекладну прозу (1990), Міжнародного 

антальского кінофестивалю «Золотий апельсин» (1991), Премії             

Гринцане-Кавур (Італія, 2002), Премії за кращу іноземну книгу (Франція, 

2002), Дублінської літературної премії (2003), Премії Миру німецьких 

книгарів (2005), Премії Медічі (Франція, 2005), Нобелівської премії з 

літератури (2006), Премії Соннінга (Данія, 2012), міжнародної літературної 

премії «Ясна поляна» (2016) та ін. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1937
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%C2%AB%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%C2%BB&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%96%D0%B2_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%B8%D1%85&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%96%D0%B2_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%B8%D1%85&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%A1%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B7%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%86%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%86%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/2008
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%8F_%D0%91%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8F%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D1%87_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D1%87_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1993_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%8F_%D0%9E%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%8F_%D0%9E%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/1952
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%94%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%86%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D1%8C_%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/1952
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1990
https://ru.wikipedia.org/wiki/1991
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D1%83%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D1%83%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/2002
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B0_%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D1%83%D1%8E_%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%83%D1%8E_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/2002
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2003
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%83_%D0%BD%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%83_%D0%BD%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/2005
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%B7_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%B7_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/2006
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0
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7 

65 років від дня народження Юрія Євгеновича Ланюка (1957), 
українського композитора, віолончеліста, педагога, лауреата 
Республіканського конкурсу віолончелістів ім. М. В. Лисенка (1974), 
Премії ім. Л. М. Ревуцького (1990), Премії ім. Б. М. Лятошинського (2000), 
Премії «Львівська Слава» (Львівська область, 2002), Премії ім. Станіслава 
Людкевича (Львівська область, 2002), Національної премії України 
ім. Тараса Шевченка (2005), заслуженого діяча мистецтв України (2008) 

9 

95 років від дня народження Всеволода Панасовича Коломійця              

(1927–2015), українського мистецтвознавця (в галузі кіновиробництва), 
перекладача, громадсько-культурного діяча, лауреата Премії «Наш 
родовід» (2006), заслуженого діяча мистецтв України (2001) 

9 

85 років від дня народження Миколи Петровича Гвоздя (1937–2010), 
українського бандуриста, диригента, аранжувальника, автора нотних 
збірників, лауреата Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1983, разом 
з іншими) (нині – Національна премія України ім. Тараса Шевченка), 
народного артиста України (1979) 

9-12 
30 років тому (1992) у Києві відбувся I Всеукраїнський конгрес 

бібліотекарів 

10 
165 років від дня народження Богумила Воячека (1857–1934), 

українського контрабасиста чеського походження, диригента, композитора, 
педагога 

10 
85 років від дня народження Бориса Михайловича Зайця (1932–2007), 

українського режисера цирку, педагога, народного артиста України (1976) 

10 
90 років від дня народження Наталії Володимирівни Юзефович                

(1932–2009), української художниці-живописця 

11 

85 років від дня народження Михайла Адольфовича Френкеля                   

(1937–2016), українського художника-постановника, сценографа, лауреата 
Премії Кабінету Міністрів України ім. Лесі Українки за літературно-
мистецькі твори для дітей та юнацтва (2008, разом з іншими), заслуженого 
діяча мистецтв України (1990) 

11 
75 років від дня народження Володимира Фроловича Засухіна (1947), 

українського композитора, співака, музиканта, народного артиста України 
(1997) 

12 
195 років від дня народження Йоганни Шпірі (1827–1901), 

швейцарської дитячої письменниці, романістки 

12 
140 років від дня народження Олександра Степановича Арбо (справж. – 

Олександр Степанович Остроухов) (1882–1962), українського актора, 
режисера театру та кіно 

12 
105 років від дня народження Алевтини Іванівни Дрозд (1917–1996), 

української письменниці, дитячої поетеси, перекладачки 

12 
85 років від дня народження Петра Миколайовича Чаговця                    

(1937–1998), українського архітектора, графіка 

12 
75 років від дня народження Юрія Адольфовича Муравицького  

(1947–2015), українського актора театру й кіно, викладача, заслуженого 
артиста України (1982) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1957_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D1%83%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%91.%D0%9C._%D0%9B%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D1%87_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/1979
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
https://uk.wikipedia.org/wiki/1997
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12 

65 років від дня народження Петра Анатолійовича Зарицького (1957), 
українського прозаїка, поета, журналіста, редактора, лауреата Літературної 
премії ім. Миколи Трублаїні (Вінницька область, 1988) (нині – Подільська 
літературно-мистецька премія «Кришталева вишня»), Подільської 
літературно-мистецької премії «Кришталева вишня» (Вінницька область, 
2001), Всеукраїнської літературної премії ім. Михайла Коцюбинського 
(2009), Літературної премії ім. Андрія М’ястківського (Вінницька область, 
2018), конкурсу «Золоте перо» (в галузі журналістики) 

13 

210 років від дня народження Ізмаїла Івановича Срезневського     

(1812–1880), українського прозаїка, поета, етнографа, фольклориста, 

філолога, славіста, палеографа, історика давньої української літератури, 

викладача 

13 
75 років від дня народження Василя Васильовича Моруги (1947–1989), 

українського поета, журналіста, редактора, перекладача 

13 

65 років від дня народження Тетяни Василівни Боровик (1957), 

української артистки балету, балетмейстерки, хореографині, викладачки, 

лауреатки I Республіканського конкурсу артистів балету і балетмейстерів 

(Київ, 1983), Міжнародного конкурсу ім. Сергія Дягілєва (1992), 

Міжнародного конкурсу ім. Рудольфа Нурієва (Будапешт (Угорщина), 

1998), народної артистки України (1989) 

14 
215 років від дня народження Івана Максимовича Сошенка           

(1807–1876), українського живописця, іконописця, викладача 

14 
90 років від дня народження Спиридона Степановича Вангелі (1932), 

молдавського дитячого письменника, перекладача 

14 
85 років від дня народження Емми Іванівни Кшуташвілі (1937–2008), 

української художниці-живописця, графіка, скульпторки, керамістки, 

поетеси, лауреатки Міжнародної премії ім. Давида Ґурамішвілі (1999) 

14 

75 років від дня народження Вадима Анатолійовича Бойка                         

(1947–2018), українського гобоїста, концертмейстера, викладача, лауреата 

Республіканського конкурсу виконавців на духових інструментах (Київ, 

1969), заслуженого артиста України (1983) 

14 
75 років від дня народження Людмили Олімпієвни Руснак            

(1947–2014), української актриси театру, лауреатки Премії ім. Марії 

Заньковецької (1995), заслуженої артистки України (1997) 

15 
120 років від дня народження Наталії Андріївни Лівицької-Холодної 

(1902–2005), української письменниці, поетеси, перекладачки, громадської 

діячки, лауреатки Премії фундації Антоновичів (США, 1986) (США) 

15 
75 років від дня народження Віктора Костянтиновича Демерташа 

(1947–2019), українського кіноактора, заслуженого артиста України (2008) 

15 

70 років від дня народження Таїни Краєвської (справж. – Тетяна 

Іванівна Братченко) (1952), української письменниці, поетеси, 

журналістки, редакторки, громадської діячки, лауреатки Літературно-

мистецької премії ім. І. С. Нечуя-Левицького (м. Біла Церква, 2008) 

16 
85 років від дня народження Бориса Лукича Шнайдера (1937), 

українського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (килимарство) 

16 
85 років від дня народження Еріка Вольфа Сіґала (1937–2010), 

американського письменника, сценариста, викладача, лауреата Премії 

«Золотий глобус» (за кращий сценарій) (1971) 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%CC%81%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%88%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/1989
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%81%C2%BB_%D0%B7%D0%B0_%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9
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16 

70 років від дня народження Людмили Кузьмівни Посікіри (1952), 

української бандуристки, викладачки, лауреатки Республіканського 

конкурсу виконавців на народних інструментах (Київ, 1977), Всесоюзного 

конкурсу виконавців на народних інструментах (Черкаси, 1978), народної 

артистки України 

17 

110 років від дня народження Валентина Васильовича Бичка                   

(1912–1994), українського прозаїка, поета, драматурга, журналіста, 

редактора, перекладача, лауреата Літературної премії ім. Лесі Українки 

(1977) (нині – Премія Кабінету Міністрів України ім. Лесі Українки за 

літературно-мистецькі твори для дітей та юнацтва) 

17 
110 років від дня народження Якова Дмитровича Клименка                 

(1912–1984), українського письменника, журналіста, заслуженого 

працівника культури України 

17 
70 років від дня народження Ярослава Миколайовича Марчука 

(1952), українського художника-монументаліста, реставратора пам’яток 

історії та архітектури 

17 
60 років від дня народження Зоряни Петрівни Грегорійчук (1962), 

української майстрині декоративно-ужиткового мистецтва (писанкарство) 

18 

130 років від дня народження Юрія Олексійовича Меженка (справж. – 

Юрій Олексійович Іванов-Меженко) (1892–1969), українського 

бібліографа, книгознавця, бібліотекознавця, літературознавця, 

літературного і театрального критика, громадського діяча, фундатора 

державної бібліографії в Україні 

20 
75 років від дня народження Миколи Юхимовича Ткача (1947), 

українського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (косівська 

кераміка) 

22 
День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні 

(відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України 

№ 1245/2000 від 17.11.2000 р.) 

22 

95 років від дня народження Марії Тимофіївни Литовченко                 

(1927–2014), української художниці декоративного та монументального 

мистецтва (текстиль), лауреатки Державної премії України ім. Тараса 

Шевченка (1998, у співавторстві) (нині – Національна премія України 

ім. Тараса Шевченка), заслуженого художника України (1996) 

22 
90 років від дня народження Нонни Василівни Гурської (1932–2012), 

української театральної актриси, народної артистки України (1974) 

22 
65 років від дня народження Павла Миколайовича Зіброва (1957), 

українського естрадного співака, композитора, автора пісень, викладача, 

народного артиста України (1996) 

23 
75 років від дня народження Валерія Сергійовича Вітра (1947), 

українського художника-графіка, плакатиста, музиканта, співака, 

заслуженого художника України 

23 
70 років від дня народження Дмитра Георгійовича Кузовкіна (1952), 

українського письменника, художника-графіка 

24 
145 років від дня народження Юлії Вікторівни Россіної (1877–1960), 

української актриси, заслуженої артистки України (1943) 

24 
40 років від дня народження Євгена Вікторовича Лавренчука (1982), 

українського та польського театрального режисера, викладача, лауреата 

Премії ім. Леся Курбаса (2020), заслуженого артиста України (2021) 

https://uk.wikipedia.org/wiki/1977
https://uk.wikipedia.org/wiki/1978
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1927_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2014_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/1952
https://uk.wikipedia.org/wiki/1982
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9B%D0%B5%D1%81%D1%8F_%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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25 
115 років від дня народження Зінаїди Семенівни Хрукалової                  

(1907–1994), української театральної актриси, народної артистки України 

(1951) 

25 
100 років від дня народження Івана Михайловича Логвиненка              

(1922–2004), українського письменника 

25 
80 років від дня народження Василя Дмитровича Андріяшка (1942), 

українського художника монументального та декоративно-ужиткового 

мистецтва, мистецтвознавця, педагога 

26 
День молодіжних та дитячих громадських організацій (відзначається 

щорічно в останню неділю червня відповідно до Указу Президента України 

№ 600/2011 від 24.05.2011 р.) 

26 
130 років від дня народження Перл Бак (1892–1973), американської 

письменниці, перекладачки, лауреатки Пулітцеровської премії (1932), 

Нобелівської премії з літератури (1938) 

28 
День Конституції України (відзначається щорічно в день прийняття 

Верховною Радою України Основного Закону України в 1996 р.) 

28 

445 років від дня народження Пітера Пауля Рубенса (1577–1640), 

нідерландського (фламандського) живописця, портретиста, пейзажиста, 

графіка, гравера, одного з найвизначніших представників епохи бароко, 

колекціонера 

28 

310 років від дня народження Жан-Жака Руссо (1712–1778), франко-

швейцарського філософа-просвітителя, мислителя, енциклопедиста, 

політолога, натураліста, письменника, есеїста, драматурга, літератора, 

композитора, музикознавця, музичного критика, педагога 

28 

110 років від дня народження Володимира Григоровича Максименка 

(1912–1994), українського актора кіно і театру, лауреата Державної премії 

УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1978, разом з іншими) (нині – Національна 

премія України ім. Тараса Шевченка), народного артиста України (1972) 

28 
155 років від дня народження Луїджі Піранделло (1867–1936), 

італійського письменника, поета, новеліста, драматурга, лауреата 

Нобелівської премії з літератури (1934) 

28 

85 років від дня народження Олександра Федоровича Кердіваренка 

(1937), українського прозаїка, поета, журналіста, редактора, громадського 

діяча, лауреата Літературної премії ім. Євгена Маланюка (Кіровоградська 

область, 2009), заслуженого журналіста України (1998) 

28 

80 років від дня народження Миколи Григоровича Стецюна (1942), 

українського композитора, викладача, музично-громадського діяча, 

лауреата премії вокально-хорового конкурсу (Київ, 1997), Муніципальної 

премії ім. Іллі Слатіна (м. Харків, 2000), заслуженого діяча мистецтв 

України (1996) 

29 

100 років від дня народження Івана Васильовича Балагурака                   

(1922–2001), українського майстра декоративно-ужиткового мистецтва 

(різьблення по дереву), заслуженого майстра народної творчості України 

(1968) 

29 
80 років від дня народження Тетяни Антонівни Зацеркляної (1942), 

української майстрині декоративно-ужиткового мистецтва (художній 

розпис, писанкарство) 

https://uk.wikipedia.org/wiki/1892
https://uk.wikipedia.org/wiki/1973
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%B7_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/1938
https://uk.wikipedia.org/wiki/1577
https://uk.wikipedia.org/wiki/1640
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%86%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81
https://www.wikidata.org/wiki/Q1925963
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8E%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D1%96_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D0%B5%D1%97%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1867
https://uk.wikipedia.org/wiki/1936
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%B7_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/1934
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D0%B7%D1%8C%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/1968
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0
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29 

75 років від дня народження Михайла Герасимовича Іллєнка (1947), 

українського кінорежисера, сценариста, актора, педагога, лауреата 

Київського міжнародного кінофестивалю «Молодість» (1976), 

Міжнародного кінофестивалю «Золотий орел» (Тбілісі, Грузія, 1993), 

Державної премії України ім. Олександра Довженка (2007), заслуженого 

діяча мистецтв України (2003) 

30 
70 років від дня народження Тамари Василівни Волошенко (1952), 

української художниці-живописця, педагогині, заслуженого художника 

України (2005) 

 

  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%94%D0%BE%D0%B2%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
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ЛИПЕНЬ 
 

1 
День архітектури України (відзначається щорічно відповідно до Указу 

Президента України № 456/95 від 17.06.1995 р.) 

1 

85 років від дня народження Валерія Михайловича Гайдабури (1937), 

українського мистецтвознавця, дослідника історії українського театру, 

лауреата театральної премії «Київська пектораль» (1994), Премії 

ім. Валеріяна Ревуцького (НСТДУ/Канада, 2017), заслуженого діяча 

мистецтв України (1990) 

1 

60 років від дня народження Владислава Едвардовича Єрка (1962), 

українського художника-ілюстратора, переможця всеукраїнського 

конкурсу «Книжка року» (2000, 2003), Львівського Форуму видавців 

(2008), рейтингу «Найкраща дитяча книжка» (США, Фонд Андерсона, 

2006) та ін. 

2 
190 років від дня народження Платона Івановича Костецького             

(1832–1908), українського та польського прозаїка, поета, журналіста, 

громадського діяча 

2 

145 років від дня народження Германа Гессе (1877–1962), німецького 

прозаїка, поета, літератора, художника, філософа, лауреата Премії 

Бауернфельда (Німеччина, 1905), Премії Готфріда Келлера (Німеччина, 

1936), Премії Гете міста Франкфурта (Німеччина, 1946), Нобелівської 

премії з літератури (1946), Премії Вільгельма Раабе (Німеччина, 1950), 

Премії Миру німецьких книготорговців (1955) 

2 
110 років від дня народження Бориса Семеновича Тартаковського 

(1912–1985), українського прозаїка, дитячого письменника, журналіста 

2 
75 років від дня народження Наталі Тихонівни Ієвлевої (1947), 

української художниці кіно, художниці-постановника 

2 

60 років від дня народження Петра Михайловича Кухарчука (псевд. – 

Ладо Орій) (1962), українського письменника, педагога, лауреата 

Всеукраїнського літературного конкурсу ім. Леся Мартовича (2016), 

Літературної премії ім. Василя Юхимовича (2017), Всеукраїнської 

літературної премії ім. Яра Славутича (2017) та ін. 

3 
115 років від дня народження Наталії Йосипівни Захарченко            

(1907–1992), української оперної співачки, викладачки, заслуженої 

артистки України (1940) 

3 

90 років від дня народження Вадима Герасимовича Іллєнка          

(1932–2015), українського кінооператора-постановника, кінорежисера, 

сценариста, лауреата Державної премії України ім. Олександра Довженка 

(1999, разом з іншими), заслуженого діяча мистецтв України (1978), 

народного артиста України (2000) 

4 
125 років від дня народження Андрія Андрійовича Верменича                      

(1897–1979), українського театрального актора, народного артиста України 

(1957) 

4 
100 років від дня народження Владислава Клеха (справж. – 

Владислав Клехновський) (1922–2001), українського художника театру 

та кіно, сценографа (США) 

5 
70 років від дня народження Володимира Григоровича Гаркуші 

(1952), українського диригента, заслуженого діяча мистецтв України 

(1999), народного артиста України (2009) 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83_2000
https://uk.wikipedia.org/wiki/1877
https://uk.wikipedia.org/wiki/1962
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1946
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%B7_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%B7_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/1946
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%B5%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/1962
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/1932
https://uk.wikipedia.org/wiki/2015
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%94%D0%BE%D0%B2%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1999
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D1%87_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2_%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1978
https://uk.wikipedia.org/wiki/2000
https://uk.wikipedia.org/wiki/1922
https://uk.wikipedia.org/wiki/2001
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
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5 

70 років від дня народження Ореста Андрійовича Скопа (1952), 

українського художника-живописця, архітектора, дизайнера інтер’єру, 

лауреата Державної премії України в галузі архітектури (1993), 

Національної премії в галузі ландшафтної архітектури і дизайну «Квітуча 

Україна» (2008), заслуженого діяча мистецтв України (2006) 

6 
100 років від дня народження Лева Григоровича Силаєва (1922–1993), 

українського театрального режисера, народного артиста України (1965) 

6 

75 років від дня народження Олександра Варткесовича Калустьяна 

(1947), українського композитора, музикознавця, педагога, музично-

громадського діяча, лауреата Міжнародного фестивалю духової музики 

«Сурми» (Рівне, 1996), заслуженого діяча мистецтв України (1996) 

7 
День працівника природно-заповідної справи (відзначається щорічно 

відповідно до Указу Президента України № 629/2009 від 18.08.2009 р.) 

7 
145 років від дня народження Олександра Леонтійовича 

Красносельського (1877–1944), українського архітектора, художника, 

поета, колекціонера 

7 
140 років від дня народження Янки Купали (справж. – Іван 

Домінікович Луцевич) (1882–1942), білоруського поета, драматурга, 

публіциста, редактора, перекладача 

7 

115 років від дня народження Роберта Енсона Гайнлайна (1907–1988), 

американського прозаїка-фантаста, лауреата премій в жанрі наукової 

фантастики і фентезі: Hugo Award (США, 1941, 1943, 1951, 1956, 1960, 

1962, 1967), Nebula Award (США, 1974), Премії Сейун (Японія, 1978), Forry 

Award (США, 1980), Prometheus Awards (США, 1983, 1987, 1996, 1997, 

1998, 2003, 2017), Locus Award (США, 1985, 1990), Neffy Awards (США, 

2004) та ін.; списку «Наукова фантастика: 100 кращих книг» 

(Великобританія, 1985); внесений в «Зал слави наукової фантастики і 

фентезі» (США, 1998, посмертно) 

7 

100 років від дня народження Петра Миколайовича Чичканова    

(1922–2008), українського прозаїка чуваського походження, поета, 

перекладача, художника, лауреата премії Міжнародної організації 

журналістів (1971), Премії ім. Сеспель Мішші (2002), заслуженого 

працівника культури України (1982) 

7 
95 років від дня народження Григорія Івановича Гавриленка                 

(1927–1984), українського художника-живописця, ілюстратора, графіка 

7 
75 років від дня народження Наталії Петрівни Нікуліної (1947–1997), 

українськї поетеси, радіожурналістки, філологині, літературної критикині 

8 
День родини (відзначається щорічно відповідно до Указу Президента 

України № 1209/2011 від 30.12.2011 р.) 

8 
110 років від дня народження Іванни Василівни Винників-Нижник 

(1912–1993), української художниці-живописця, графіка, керамістки, 

килимарниці (Франція) 

8 
75 років від дня народження Василя Миколайовича Іванини (1947), 

українського прозаїка, перекладача, редактора, громадського діяча 

9 
100 років від дня народження Петра Пилиповича Остапенка                    

(1922–2010), українського скульптора, заслуженого художника України 

(1976) 

9 

75 років від дня народження Анатолія Івановича Кочерги (1947), 

українського оперного співака, лауреата Державної премії УРСР 

ім. Т. Г. Шевченка (1989) (нині – Національна премія України ім. Тараса 

Шевченка), народного артиста України (1979) 

https://uk.wikipedia.org/wiki/1965
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82
https://fantlab.ru/award2#c6513
https://fantlab.ru/award3#c71
https://fantlab.ru/award121#c2189
https://fantlab.ru/award126#c3816
https://fantlab.ru/award126#c3816
https://fantlab.ru/award40#c536
https://fantlab.ru/award5#c247
https://fantlab.ru/award625#c11458
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%9C%D1%96%D1%88%D1%88%D1%96
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9 
60 років від дня народження Олександра Михайловича Ковальчука 

(1962–2011), українського художника декоративно-ужиткового мистецтва 

(гобелен, батик) 

10 
230 років від дня народження Фредеріка Джозефа Маррієта                    

(1792–1848), англійського прозаїка, автора пригодницьких романів 

10 
90 років від дня народження Алевтини Андріївни Єлсукової                   

(1932–2005), української художниці-живописця, графіка, заслуженого 

художника України (1996) 

10 
85 років від дня народження Григорія Михайловича Артеменка 

(1937), українського театрального актора, режисера, народного артиста 

України (2007) 

10 

85 років від дня народження Ольги Олексіївни Ільїної (1937–2014), 

української актриси театру та кіно, режисерки, лауреатки міжнародного 

конкурсу читців «Сузір’я землі» (Ужгород, 1996), конкурсу української 

поезії «Срібна земля» (1996), I Всеукраїнського фестивалю-конкурсу 

національно-патріотичної пісні та поезії «Воля» (Івано-Франківськ, 1997), 

Премії ім. Марії Заньковецької (2007), народної артистки України (1998) 

10 
75 років від дня народження Андрія Всеволодовича Дмитрука (1947), 

українського письменника-фантаста, кіносценариста, тележурналіста, 

громадського діяча 

10 
75 років від дня народження Юрія Степановича Кобилякова        

(1947–2013), українського архітектора, громадського діяча, заслуженого 

архітектора України (1985) 

10 

60 років від дня народження Ігоря Олексійовича Моісєєнко (1962), 

українського письменника, кінодраматурга, журналіста, першого лауреата 

Премії ім. Богдана Хмельницького за краще висвітлення військової 

тематики у творах літератури та мистецтва (2010), Міжнародної 

літературної премії ім. Миколи Гоголя «Тріумф» (2015) 

11 

80 років від дня народження Тамари Михайлівни Тимошко-Горюшко 

(1942), української артистки оперети, лауреатки Премії Кабінету Міністрів 

України ім. Лесі Українки за літературно-мистецькі твори для дітей та 

юнацтва (2012, разом з іншими), народної артистки України (1980) 

12 
125 років від дня народження Олександра Івановича Соломарського 

(1897–1980), українського актора, режисера, педагога, народного артиста 

України (1951) 

12 

115 років від дня народження Петра Даниловича Гайдамаки                    

(1907–1981), українського композитора, диригента, музично-громадського 

діяча, заслуженого діяча мистецтв України (1967), народного артиста 

України (1977) 

12 
80 років від дня народження Петра Івановича Кравчука (1942), 

українського театрознавця, педагога, заслуженого діяча мистецтв України 

(1998) 

13 
90 років від дня народження Всеволода Володимировича Шлемова 

(1932-2021), українського кінооператора-постановника, заслуженого 

працівника культури України (1994) 

13 
85 років від дня народження Марти Єреміївни Іваницької (1937-2014), 

української художниці-живописця, майстрині декоративно-ужиткового 

мистецтва (художній текстиль) 

13 
80 років від дня народження Анатолія Миколайовича Калитка (1942), 

українського художника-живописця, викладача, заслуженого художника 

України (2013) 

https://uk.wikipedia.org/wiki/2007
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9C._%D0%97%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/1962
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/1951
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13 

75 років від дня народження Євгена Дмитровича Прудкіна (1947), 

українського співака, лауреата Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка 

(1985, у складі колективу) (нині – Національна премія України ім. Тараса 

Шевченка), народного артиста України 

13 

50 років від дня народження Сергія Євгеновича Михальчука (1972), 

українського кінооператора, лауреата Міжнародного кінофестивалю в  

Сан-Себастьяні (Іспанія, 2002), Державної премії України ім. Олександра 

Довженка (2004, разом з іншими), призу «Срібний ведмідь» Берлінського 

міжнародного кінофестивалю (2015), національної кінопремії «Золота 

дзиґа» (2019), заслуженого діяча мистецтв України (2014) 

14 

125 років від дня народження Мирослава Ірчана (справж. – Андрій 

Дмитрович Баб’юк) (1897–1937), українського письменника, поета, 

драматурга, публіциста, журналіста, літературознавця, історика, видавця, 

перекладача 

14 
125 років від дня народження Олександри Іллівни Жуковської    

(1897–1979), української оперної співачки, заслуженої артистки України 

(1932) 

14 

75 років від дня народження В’ячеслава Степановича Брюховецького 

(1947), українського літературознавця, критика, громадського діяча, 

лауреата Премії фундації Антоновичів (США, 1995), Всеукраїнської премії 

«Визнання» (2001), Літературної та патріотично-виховної премії 

ім. Олекси Гірника (2005), Героя України (2007) 

14 
75 років від дня народження Артема Васильовича Присяжнюка   

(1947–2017), українського художника-монументаліста, заслуженого 

художника України (2009) 

15 

105 років від дня народження Марії Авакумівни Познанської                 

(1917–1995), української дитячої поетеси, лауреатки Літературної премії 

ім. Лесі Українки (1978) (нині – Премія Кабінету Міністрів України 

ім. Лесі Українки за літературно-мистецькі твори для дітей та юнацтва) 

15 

105 років від дня народження Миколи Васильовича Дремлюги             

(1917–1998), українського композитора, музикознавця, педагога, музично-

громадського діяча, лауреата Державної премії України ім. Тараса 

Шевченка (1998) (нині – Національна премія України ім. Тараса 

Шевченка), заслуженого діяча мистецтв України (1972), народного артиста 

України (1993) 

15 

60 років від дня народження Нахоко Уехасі (1962), японської дитячої 

письменниці, викладачки, лауреатки Премії Іваі Садзанамі (Японія, 2002), 

дитячої літературної премії Фонду Сейдзі Номи (Японія, 2004), Премії 

ім. Ганса Крістіана Андерсена (міжнародна, 2014), літературної премії 

Японської медичної асоціації (2015) 

16 

85 років від дня народження Ади Миколаївни Роговцевої (1937), 

української акторки театру та кіно, театральної педагогині, лауреатки 

Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1981) (нині – Національна 

премія України ім. Тараса Шевченка), театральної премії «Київська 

пектораль» (1991–1992, 1997, 2002, 2014), Всеукраїнської премії «Жінка 

III тисячоліття» (2006), міжнародної Премії ім. Миколи Гоголя в Італії 

(2012), Державної премії України ім. Олександра Довженка (2017), Премії 

«За внесок у розвиток українського кінематографа» (2020) та ін., народної 

артистки України (1967), Героя України (2007) 

https://uk.wikipedia.org/wiki/1972
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D1%83_%D0%A1%D0%B0%D0%BD-%D0%A1%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D1%83_%D0%A1%D0%B0%D0%BD-%D0%A1%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%94%D0%BE%D0%B2%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%94%D0%BE%D0%B2%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1999
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%B4%D1%8C_%D0%B7%D0%B0_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%83_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%B4%D0%B7%D0%B8%D2%91%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%B4%D0%B7%D0%B8%D2%91%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/2014
https://uk.wikipedia.org/wiki/1897
https://uk.wikipedia.org/wiki/1937
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/2007
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1917_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1998_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/1972
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/1993
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F+%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%B8+%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8&action=edit&editintro=T:%D0%9D%D0%B5%D1%82_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/editintro&preload=T:%D0%9D%D0%B5%D1%82_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/preload&preloadparams%5B%5D=Q28069010&preloadparams%5B%5D=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F+%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%B8+%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8&preloadparams%5B%5D=%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/2002_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F+%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0+%D0%A1%D1%8D%D0%B9%D0%B4%D0%B7%D0%B8+%D0%9D%D0%BE%D0%BC%D1%8B&action=edit&editintro=T:%D0%9D%D0%B5%D1%82_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/editintro&preload=T:%D0%9D%D0%B5%D1%82_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/preload&preloadparams%5B%5D=Q11646180&preloadparams%5B%5D=%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F+%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0+%D0%A1%D1%8D%D0%B9%D0%B4%D0%B7%D0%B8+%D0%9D%D0%BE%D0%BC%D1%8B&preloadparams%5B%5D=%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/2004_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%A5._%D0%9A._%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%A5._%D0%9A._%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/2014_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F+%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&action=edit&editintro=T:%D0%9D%D0%B5%D1%82_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/editintro&preload=T:%D0%9D%D0%B5%D1%82_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/preload&preloadparams%5B%5D=Q22130460&preloadparams%5B%5D=%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F+%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&preloadparams%5B%5D=%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/2015_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1937_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1974
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B
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16 
80 років від дня народження Бориса Костянтиновича Небієрідзе 

(1942–2008), українського кінорежисера грузинського походження, 

сценариста, актора, заслуженого діяча мистецтв України (1996) 

16 

80 років від дня народження Ігоря Прокоповича Левенця (1942), 

українського хорового диригента, педагога, лауреата конкурсу вокалістів 

та хорових колективів ім. Соломії Крушельницької (Тернопіль, 1997, разом 

з колективом), Всеукраїнського конкурсу хорових колективів ім. Миколи 

Леонтовича (Київ, 2006, разом з колективом), Всеукраїнського конкурсу 

хорової музики ім. Дениса Січинського (Івано-Франківськ, 2007, разом з 

колективом), заслуженого діяча мистецтв України (1999) 

16 
32 роки тому (1990) Верховна Рада УРСР ухвалила Декларацію про 

державний суверенітет України 

17 
115 років від дня народження Олександра Володимировича 

Михалевича (1907–1973), українського прозаїка, публіциста, сценариста, 

кінокритика 

17 
110 років від дня народження Віри Іванівни Павленко (1912–1991), 

української майстрині декоративно-ужиткового мистецтва (петриківський 

розпис), заслуженого майстра народної творчості України (1960) 

17 
110 років від дня народження Петра Мокійовича Інгульського             

(1912–1976), українського прозаїка, публіциста, заслуженого працівника 

культури України (1972) 

18 

85 років від дня народження Олександра Семеновича Найдена (1937), 

українського письменника, мистецтвознавця, збирача і дослідника витворів 

народної культури, редактора, лауреата Премії НАН України 

ім. Ф. М. Колесси (2005), Національної премії України ім. Тараса 

Шевченка (2010, разом з іншими) 

18 
80 років від дня народження Галини Іванівни Шумилової (1942), 

української співачки народного хору, народної артистки України 

18 
75 років від дня народження Миколи Івановича Ворохти (1947), 

українського художника-живописця, графіка, заслуженого художника 

України (2014) 

19 

85 років від дня народження Андрія Дмитровича Гудими (1937), 

українського поета, прозаїка, публіциста, лауреата Літературної премії 

ім. Миколи Трублаїні (Вінницька область) (нині – Подільська літературно-

мистецька премія «Кришталева вишня»), Всеукраїнської літературної 

премії ім. Михайла Коцюбинського (1994), Літературно-мистецької премії 

ім. Івана Нечуй-Левицького, Всеукраїнської літературно-мистецької премії 

ім. Євгена Гуцала (2018) та ін. 

19 

75 років від дня народження Леоніда Володимировича Марченка 

(1947–2020), українського прозаїка, поета, журналіста, публіциста, 

редактора, лауреата Премії ім. Бориса Лавреньова (Херсонська область, 

2010), Премії ім. Миколи Куліша (Херсонська область, 2018) та ін. 

19 
65 років від дня народження Ірини Євгенівни Дорошенко (1957), 

української акторки театру, кіно та дубляжу, лауреатки Всеукраїнської 

премії «Жінка ІІІ тисячоліття» (2009), народної артистки України (1998) 

20 
95 років від дня народження Павла Федоровича Логвінова                  

(1927–2011), українського скульптора 

20 
65 років від дня народження Ігоря Борисовича Геращенка (1957), 

українського поета, публіциста, актора, заслуженого артиста України 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1937_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%86%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D1%83%D1%86%D0%B0%D0%BB%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D1%83%D1%86%D0%B0%D0%BB%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D0%86%D0%86%D0%86_%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8F%D1%87%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F_(%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D0%86%D0%86%D0%86_%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8F%D1%87%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F_(%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/wiki/1998


63 

 

21 
135 років від дня народження Володимира Олексійовича Денисова 

(1887–1970), українського художника-живописця, мистецтвознавця, 

викладача 

21 
135 років від дня народження Марії Дмитрівни Главацької (справж. – 

Марія Дмитрівна Главацька-Варченко) (1887–1970), української 

акторки, заслуженої артистки України (1949) 

21 
115 років від дня народження Олега Ольжича (справж. – Олег 

Олександрович Кандиба) (1907–1944), українського поета, публіциста, 

перекладача, вченого-археолога, політичного діяча 

21 

75 років від дня народження Лідії Остапівни Шутко (1947), української 

скрипальки, викладачки, лауреатки Міжнародного конкурсу ім. Йоганна 

Себастьяна Баха (Лейпциг, 1972), Міжнародного конкурсу скрипалів 

ім. Яна Сібеліуса (Гельсінкі, 1980), Премії ім. Станіслава Людкевича 

(в галузі музичного мистецтва) (Львівська область, 2001), народної 

артистки України (1994) 

22 

70 років від дня народження Володимира Івановича Сенцовського 

(справж. – Володимир Іванович Ященко) (1952), українського дитячого 

письменника, журналіста, лауреата загальнонаціонального конкурсу 

«Українська мова – мова єднання» (2005), Чернігівської обласної 

літературно-мистецької премії ім. Михайла Коцюбинського (2013) 

23 
95 років від дня народження Антона Кириловича Тетьори                    

(1927–2007), українського художника-графіка, ілюстратора, заслуженого 

художника України (1978) 

23 

95 років від дня народження Ласла Карловича Балли (1927–2010), 

українського та угорського письменника, журналіста, редактора, 

перекладача, викладача, лауреата Премії ім. Івана Франка (за переклади та 

популяризацію української літератури за кордоном) (1995), Премії 

ім. Лароша Надя (Угорщина, 1997, 1998), заслуженого працівника 

культури України 

23 
75 років від дня народження Віталія Васильовича Кушнірюка (1947), 

українського художника-живописця, викладача, заслуженого художника 

України (2010) 

23 

75 років від дня народження Станіслава Миколайовича Цалика 

(1962), українського письменника, есеїста, сценариста, краєзнавця, 

історика, переможця I Всеукраїнського журналістського конкурсу «ЗМІ за 

міжетнічну толерантність та консолідацію суспільства» (2005), лауреата 

Мистецької премії «Київ» ім. Івана Миколайчука (в галузі кіномистецтва) 

(м. Київ, 2016) 

23 

45 років від дня народження Віктора Богдановича Уніята (1977), 

українського історика, краєзнавця, журналіста, редактора, лауреата 

Всеукраїнської літературно-мистецької премії ім. Братів Богдана та Левка 

Лепких (2010), Премії ім. Ярослава Стецька (Тернопільська область, 2010, 

у співавторстві), Премії ім. Дмитра Яворницького (в галузі краєзнавства) 

(2015, разом з іншими), Премії ім. Петра Медведика (Тернопільська 

область, 2015, разом з іншими) та ін., почесного краєзнавця України (2008) 

24 
220 років від дня народження Олександра Дюма (батька) (1802–1870), 

французького письменника, романіста, драматурга, журналіста 

24 
165 років від дня народження Генріка Понтоппідана (1857–1943), 

данського письменника, автобіографа, лауреата Нобелівської премії з 

літератури (1917) 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%96%D0%BD%D0%BA%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1952
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%86%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%86%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/1962
https://uk.wikipedia.org/wiki/1977
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%94%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%94%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/1857
https://uk.wikipedia.org/wiki/1943
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%B7_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%B7_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/1917
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24 

115 років від дня народження Василя Олександровича Мисика             

(1907–1983), українського прозаїка, поета, перекладача, лауреата Премії 

ім. Максима Рильського (в галузі перекладу, 1977) (нині – Премія Кабінету 

Міністрів України ім. Максима Рильського) 

24 
105 років від дня народження Бориса Йосиповича Слободянюка 

(1917–1986), українського прозаїка, заслуженого працівника культури 

України 

24 
85 років від дня народження Людмили Станіславівни Ковальської 

(1937), української мистецтвознавиці, заслуженого працівника культури 

України 

24 
75 років від дня народження Володимира Пилиповича Гнідя (1947), 

українського хорового диригента, педагога, заслуженого працівника 

культури України (1998) 

24 
70 років від дня народження Віктора Яковича Даниленка (1952), 

українського мистецтвознавця, дизайнера, викладача, редактора, 

заслуженого діяча мистецтв України (2007) 

24 

55 років від дня народження Дмитра Віталійовича Капранова та 

Віталія Віталійовича Капранова (Братів Капранових) (1967), 

українських письменників, видавців, публіцистів, громадських діячів, 

блогерів 

24 
55 років від дня народження Малгожати-Кароліни Пекарської (1967), 

польської дитячої письменниці, журналістки телебачення і преси 

25 

115 років від дня народження Дмитра Львовича Клебанова                       

(1907–1987), українського композитора, диригента, мистецтвознавця, 

викладача, музично-громадського діяча, заслуженого діяча мистецтв 

України (1967) 

25 
95 років від дня народження Бориса Михайловича Вінтенка                 

(1927–2002), українського художника-живописця, заслуженого художника 

України (1993) 

25 

85 років від дня народження Станіслава Гавриловича Маринчика 

(1937), українського письменника, публіциста, кіносценариста, режисера, 

лауреата Чернігівської обласної літературно-мистецької премії 

ім. Михайла Коцюбинського (1971, 1979, 1985, 1987), Премії ім. Степана 

Васильченка (Чернігівська область, 2005), Міжнародної літературної 

премії ім. Миколи Гоголя «Тріумф» (2006, 2015), Премії ім. Василя Плюща 

(в галузі журналістики) (Чернігівська область, 2006), Літературної премії 

«Благовіст» (2007), Літературно-мистецької премії ім. Пантелеймона 

Куліша (2015), Міжнародної літературно-мистецької премії ім. Григорія 

Сковороди «Сад божественних пісень» (2015), Міжнародної літературної 

премії ім. Веніаміна Блаженного (Білорусь, 2018), Міжнародної 

літературно-мистецької премії «Світ Пограниччя» (2018) та ін., 

заслуженого працівника культури України 

25 
75 років від дня народження Марії Михайлівни Варениці (1947), 

української майстрині декоративно-ужиткового мистецтва (вишивка), 

заслуженого майстра народної творчості України (1985) 

25 

65 років від дня народження Ганни Степанівни Кушнеревої (1957), 

української артистки балету, педагогині, лауреатки Міжнародного 

конкурсу артистів балету (Осака (Японія), 1987), володарки нагороди 

«Лотос-98» I Міжнародного фестивалю сучасної хореографії «Танець XXI 

століття» (Київ, 1998), народної артистки України (1987) 

https://uk.wikipedia.org/wiki/1907
https://uk.wikipedia.org/wiki/1983
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC_%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/1967
http://www.barabooka.com.ua/slid-karati-tih-hto-sidaye-za-pisannya-z-namirom-napisati-povchal-nu-knizhku/
https://uk.wikipedia.org/wiki/1967
https://uk.wikipedia.org/wiki/1993
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%86%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%86%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%86%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8_%D0%93%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8_%D0%93%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1985
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25 
55 років від дня народження Дмитра Дмитровича Білого (1967), 

українського прозаїка, історика, літературознавця, викладача, музиканта, 

лауреата Літературного конкурсу видавництва «Смолоскип» (2002) 

26 
125 років від дня народження Пола Ґелліко (1897–1976), 

американського дитячого письменника 

26 
95 років від дня народження Федора Гнатовича Коровая (1927–1989), 

українського домриста, педагога, заслуженого діяча мистецтв України 

(1979) 

27 

110 років від дня народження Бориса Петровича Жежеріна                     

(1912–2006), українського архітектора, реставратора, лауреата Державної 
премії України в галузі архітектури (1990), заслуженого архітектора 
України (1975) 

28 
День Української Державності (відзначається щорічно відповідно до 

Указу Президента України № 423/2021 від 24.08.2021 р.) 

28 
День хрещення Київської Русі-України (відзначається щорічно 

відповідно до Указу Президента України № 668/2008 від 25.07.2008 р.) 

28 
135 років від дня народження Павла Григоровича Савченка         

(1887–1920), українського поета-символіста 

28 
110 років від дня народження Ігоря Леонтійовича Муратова                   

(1912–1973), українського прозаїка, поета, драматурга, публіциста, 
літературного критика 

29 

205 років від дня народження Івана Костянтиновича Айвазовського 
(справж. – Ованес Геворкович Айвазян) (1817–1900), українського 
художника-мариніста вірменського походження, баталіста, колекціонера, 
мецената 

29 
115 років від дня народження Ілька Михайловича Гурдзана                 

(1907–1954), українського народного поета-коломийкаря 

30 
Міжнародний день дружби (відзначається щорічно відповідно до 

рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/65/275 від 27.04.2011 р.) 

30 
110 років від дня народження Євгена Всеволодовича Волобуєва                  

(1912–2002), українського художника-живописця, заслуженого діяча 
мистецтв України (1963), народного художника України (1995) 

30 
100 років від дня народження Лілії Данилівни Лобанової (1922–1992), 

української співачки, викладачки, лауреатки Всеукраїнського конкурсу 
музикантів-виконавців (Київ, 1945), народної артистки України (1954) 

30 
55 років від дня народження Енн Брашерс (1967), американської 

письменниці, авторки творів для молоді 

30 

50 років від дня народження Олеся Саніна (справж. – Олександр 

Геннадійович Санін) (1972), українського кінорежисера, оператора, 
актора, музиканта, продюсера, лауреата Державної премії України 
ім. Олександра Довженка (2004, разом з іншими), заслуженого артиста 
України (2014) 

 
 

СЕРПЕНЬ 
 

1 

80 років від дня народження Василя Йосиповича Шевчука (1942), 
українського прозаїка, поета-пісняра, публіциста, лауреата Подільської 
літературно-мистецької премії «Кришталева вишня» (Вінницька область, 
2013–2014), Літературної премії ім. Михайла Стельмаха (журнал 
«Вінницький край», 2019) 

https://uk.wikipedia.org/wiki/1967
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BF_(%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_(%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B2_%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B7%D1%96_%D0%B0%D1%80%D1%85%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/1963
https://uk.wikipedia.org/wiki/1994
https://uk.wikipedia.org/wiki/1954
https://uk.wikipedia.org/wiki/1972
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8E%D1%81%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%94%D0%BE%D0%B2%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%94%D0%BE%D0%B2%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%C2%AB%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D0%B8%D1%88%D0%BD%D1%8F%C2%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D1%85%D0%B0_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%83_%C2%AB%D0%92%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9%C2%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D1%85%D0%B0_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%83_%C2%AB%D0%92%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9%C2%BB


66 

 

1 

80 років від дня народження Гюса Кейєра (1942), нідерландського 
письменника, автора творів для дітей, лауреата премії «Золотий грифель» 
(1976, 2005), Державної премії Нідерландів у галузі дитячої та юнацької 
літератури (1979), Премії Тео Тійссена (Нідерланди, 1979), Німецької 
премії дитячої літератури премії «Срібний стилос» (2002), Премії 
Маленького Вальтера Пітерса (2003), премії «Золотий стилос» (2005), 
премії «Золота сова» (Бельгія, 2005), Премії миру ім. Густава Гайнемана 
(Німеччина, 2007), Премії Едгара дю Перрона (Нідерланди, 2007), 
Меморіальної премії ім. Астрід Ліндґрен (Швеція, 2012) та ін. 

1 
75 років від дня народження Олександра Федоровича Базюка (1947), 

українського архітектора, лауреата Державної премії України в галузі 
архітектури (1999, 2005), заслуженого архітектора України (1997) 

2 

105 років від дня народження Олекси Яковича Ющенка (1917–2008), 

українського поета, прозаїка, журналіста, лауреата Літературної премії 

ім. Павла Тичини (1983), Чернігівської обласної літературно-мистецької 

премії ім. Михайла Коцюбинського (2001), Всеукраїнської літературної 

премії ім. Олександра Олеся, заслуженого діяча мистецтв України 

2 

70 років від дня народження Богдана Івановича Мельничука (1952), 

українського письменника, драматурга, журналіста, редактора, краєзнавця, 

лауреата Всеукраїнської літературно-мистецької премії ім. Іванни 

Блажкевич (1994) (нині – Тернопільська обласна премія ім. Іванни 

Блажкевич), Всеукраїнської літературно-мистецької та громадсько-

політичної премії ім. Братів Богдана та Левка Лепких (2000) (нині – 

Всеукраїнська літературно-мистецька премія ім. Братів Богдана та Левка 

Лепких), Міжнародної літературної премії ім. Уласа Самчука (2002), 

Премії ім. Станіслава Дністрянського (Тернопільська область, 2003), 

Премії ім. Ірини Вільде (2008), Міжнародної літературної премії 

ім. Григорія Сковороди «Сад божественних пісень» (2010), міжнародного 

літературного конкурсу «Коронація слова» (2010, 2016), Премії 

ім. Ярослава Стецька (Тернопільська область, 2010, у співавторстві), 

Премії ім. Дмитра Яворницького (в галузі краєзнавства) (2015, разом з 

іншими), Премії ім. Петра Медведика (Тернопільська область, 2015, разом 

з іншими), Всеукраїнської премії ім. Романа Завадовича (2016), 

Всеукраїнської літературної премії ім. Степана Сапеляка (2016), 

заслуженого діяча мистецтв України (2008) 

3 

90 років від дня народження Анатолія Михайловича Гаврилова 

(1932), українського оператора анімаційних фільмів, лауреата 

VI Міжнародного кінофестивалю анімаційних фільмів (Швейцарія, 1973, 

разом з іншими), Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1988, разом з 

іншими) (нині – Національна премія України ім. Тараса Шевченка), 

заслуженого діяча мистецтв України (2010) 

4 
265 років від дня народження Володимира Лукича Боровиковського 

(1757–1825), українського художника-живописця, іконописця, портретиста, 

мініатюриста 

4 
75 років від дня народження Петра Олександровича Зикунова (1947), 

українського художника-живописця, заслуженого художника України 

(2006) 

4 

45 років від дня народження Олександра Артуровича Шимка (1977), 

українського композитора, піаніста, лауреата Премії ім. Левка Ревуцького 

(2007), Премії ім. Б. М. Лятошинського (2017), учасника багатьох 

міжнародних фестивалів сучасної музики 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%B2_%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B7%D1%96_%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8F%D1%87%D0%BE%D1%97_%D1%82%D0%B0_%D1%8E%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%B2_%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B7%D1%96_%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8F%D1%87%D0%BE%D1%97_%D1%82%D0%B0_%D1%8E%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/1979
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%A2%D0%B5%D0%BE_%D0%A2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/1979
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%80%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/2002
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%9F%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%9F%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/2003
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/2005
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/2005
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%83_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%93%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D1%83_%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B7%D1%96_%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8F%D1%87%D0%BE%D1%97_%D1%82%D0%B0_%D1%8E%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%83_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%93%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D1%83_%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B7%D1%96_%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8F%D1%87%D0%BE%D1%97_%D1%82%D0%B0_%D1%8E%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/2007
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%95%D0%B4%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%B4%D1%8E_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/2007
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B4_%D0%9B%D1%96%D0%BD%D0%B4%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B2_%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B7%D1%96_%D0%B0%D1%80%D1%85%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B2_%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B7%D1%96_%D0%B0%D1%80%D1%85%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B0_%D0%A2%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B0_%D0%A2%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%86%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%86%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%94%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%96&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%87%D1%83%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%87%D1%83%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0_2010
https://irp.te.ua/sapelyak-stepan-yevstahijovy-ch/
https://uk.wikipedia.org/wiki/1932
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1973
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/1977
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D1%83%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
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5 

85 років від дня народження Юрія Михайловича Хорунжого                 

(1937–2007), українського письменника, есеїста, журналіста, історика, 

літературознавця, редактора, громадсько-культурного діяча, лауреата 

Літературно-мистецької премії ім. Володимира Косовського (м. Фастів, 

2004) 

6 
140 років від дня народження Ірини Андріївни Коссакової (справж. – 

Ірина Андріївна Коссак) (1882–1959), української драматичної актриси 

6 
105 років від дня народження Барбари Куні (1917-2000), американської 

письменниці, художниці-ілюстраторки дитячих книжок, лауреатки 

Національної книжкової премії (США, 1983) 

6 

80 років від дня народження Петра Кузьмича Федотюка (1942–2008), 

українського письменника, сатирика, публіциста, культурного діяча, 

лауреата Міжнародної премії ім. Алеко Константинова (в галузі сатири) 

(Болгарія, 1982), Всеукраїнської премії ім. Івана Огієнка (2003) 

6 
80 років від дня народження Яреми Васильовича Якубяка                        

(1942–2002), українського музикознавця, музичного критика, педагога, 

заслуженого діяча мистецтв України (1993) 

7 

100 років від дня народження Миколи Семеновича Трегубова             

(1922–2007), українського майстра декоративно-ужиткового мистецтва 

(художнє скло, фарфор, скульптурні композиції), лауреата Державної 

премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1986, разом з іншими) (нині – 

Національна премія України ім. Тараса Шевченка), заслуженого 

художника України (1983) 

7 
95 років від дня народження Миколи Тарасовича Попова (1927–2010), 

українського художника-графіка, пейзажиста, викладача, заслуженого 

діяча мистецтв України (1977), народного художника України (1997) 

7 

75 років від дня народження Євгена Івановича Пілюгіна (1947), 

українського художника-живописця, графіка, майстра декоративно-

ужиткового мистецтва (гобелени), викладача, лауреата Премії 

ім. І. П. Котляревського (Полтавська область, 2007, разом з іншими), 

заслуженого майстра народної творчості України (2009) 

7 

75 років від дня народження Софії Михайлівни Ротару (1947), 

української естрадної співачки, лауреатки Всесвітнього фестивалю молоді і 

студентів (Софія (Болгарія), 1968), Міжнародного пісенного фестивалю 

«Золотий Орфей» (Бургас (Болгарія), 1973), Міжнародного пісенного 

фестивалю «Бурштиновий соловей» (Сопот (Польща), 1974), 

Міжнародного музичного фестивалю (Токіо (Японія), 1980), 

Всеукраїнської премії в галузі музики та масових видовищ «Золота Жар-

птиця» (1999) та ін.; володарки титулів: «Людина XX сторіччя» («Краща 

українська естрадна співачка ХХ сторіччя») (Київ, 2000), «Золотий голос 

України» (Київ, 2000), «Зірка України» (Київ, 2002) та ін.; народної 

артистки України (1976), Героя України (2002) 

7 
65 років від дня народження Людмили Геннадіївни Смородіної (1957), 

української актриси театру та кіно, викладачки, народної артистки України 

(2007) 

8 
145 років від дня народження Олександра Олексійовича Ханжонкова 

(1877–1945), українського організатора кінопромисловості, продюсера, 

режисера, сценариста, одного із зачинателів вітчизняного кіномистецтва 

8 
120 років від дня народження Михайла Марковича Канерштейна 

(1902–1987), українського диригента, викладача 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B2
https://uk.jejakjabar.com/wiki/National_Book_Award
https://uk.wikipedia.org/wiki/1922
https://uk.wikipedia.org/wiki/2007
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%83%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/1969
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D1%87_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2_%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D1%87_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2_%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1977
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/1997
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8_%D0%B2_%D0%A1%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8_%D0%B2_%D0%A1%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/2007
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8 
110 років від дня народження Лева Павловича Ходченка (1912–1998), 

українського художника-живописця, заслуженого художника України 

(1990) 

8 
75 років від дня народження Євгена Дмитровича Веляника (1947), 

українського художника декоративно-ужиткового мистецтва 

8 

75 років від дня народження Зої Сергіївни Пасічної (1947–2018), 

української майстрині декоративно-ужиткового мистецтва (декоративний 

розпис), ілюстраторки, лауреатки Премії народних майстрів ім. Ростислава 

Палецького (Одеська область, 2007), заслуженого майстра народної 

творчості України (2006) 

8 
70 років від дня народження Наталі Анатоліївни Гузєєвої (1952), 

української дитячої письменниці, сценаристки та редакторки мультфільмів, 

лінгвістки, журналістки, перекладачки (Німеччина) 

8 

70 років від дня народження Юстейна Ґордера (1952), норвезького 

письменника, автора фантастичних та філософських творів для дітей та 

молоді, публіциста, викладача, лауреата Премії Асоціації норвезьких 

критиків (1990), Премії норвезьких книготорговців (1993), Німецької 

молодіжної літературної премії (1994), Премії Банкарелла (Італія, 1995) 

9                                             День книголюба 

9 

95 років від дня народження Деніела Кіза (1927–2014), американського 

письменника, редактора, викладача, лауреата премій в жанрі наукової 

фантастики та фентезі: Hugo Award (США, 1960), Nebula Award (США, 

1967, 2000), Премії Лазара Комарчича (Сербія, 1985), Премії Курда 

Лассвица (Німеччина, 1986), Премії Сейун (Японія, 1993), Author Emeritus 

Award (Асоціація американських авторів наукової фантастики та фентезі, 

2000) та ін. 

9 
65 років від дня народження Дмитра Івановича Чиборака (1957), 

українського театрального режисера, народного артиста України (2016) 

10 

110 років від дня народження Жоржі Леала Амаду ді Фарія                  

(1912–2001), бразильського письменника, представника «магічного 

реалізму», журналіста, громадського діяча, лауреата Премії Граса Аранья 

Бразильської літературної Академії (1959), Премії Італо 

Латиноамериканського інституту (1976), літературної Премії Жабуті 

(Бразилія, 1959, 1995), Премії Латинського союзу (1971), міжнародної 

Премії Nonino (Італія, 1984), Премії Димитрова (Болгарія, 1986), 

міжнародної літературної Премії Чино дель Дука (1990), Премії Камоенса 

(Португалія/Бразилія, 1994) 

10 
80 років від дня народження Миколи Петровича Коломійця               

(1942–2009), українського хореографа, народного артиста України (1994) 

10 
80 років від дня народження Ярослава Івановича Мелеха (1942), 

українського хорового диригента, заслуженого діяча мистецтв України 

(1993) 

10 

70 років від дня народження Олександра Григоровича Астаф’єва 

(1952–2020), українського поета, критика, літературознавця, перекладача, 

викладача, лауреата Чернігівської обласної літературно-мистецької премії 

ім. Михайла Коцюбинського (2001) 

10 

60 років від дня народження Сергія Яковича Мартинюка (псевд. – 

Світогор Лелеко) (1962), українського прозаїка, поета, публіциста, 

журналіста, краєзнавця, видавця, громадського та політичного діяча, 

лауреата Літературної премії ім. Василя Юхимовича (2019), Літературної 

премії «Благовіст» (в номінації «Есеїстика, публіцистика») (2020) та ін. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://fantlab.ru/award2#c17
https://fantlab.ru/award2#c17
https://fantlab.ru/award3#c63
https://fantlab.ru/award3#c63
https://fantlab.ru/award312#c4732
https://fantlab.ru/award121#c2204
https://uk.wikipedia.org/wiki/2016
https://uk.wikipedia.org/wiki/1912
https://uk.wikipedia.org/wiki/2001
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%9D%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BD%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%9D%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BD%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://uk.jejakjabar.com/w/index.php?title=International_Nonino_Prize&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/1984
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1952
https://uk.wikipedia.org/wiki/2020
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%86%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%86%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/1962
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
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11 
125 років від дня народження Енід Мері Блайтон (1897–1968), 

англійської дитячої письменниці, лауреатки списку «200 кращих книг за 

версією BBC» (Великобританія, 2003) 

11 

80 років від дня народження Віктора Олександровича Шулакова 

(1942–2009), українського театрального режисера, актора, драматурга, 

педагога, лауреата Національної премії ім. Тараса Шевченка (2003, разом з 

іншими), Літературно-мистецької премії ім. Михайла Старицького 

(Чорнобаївський район Черкаської області, 2003, разом з іншими), 

театральної премії «Київська пектораль» (2006), заслуженого діяча 

мистецтв України (1988), народного артиста України (2008) 

11 

70 років від дня народження Олександра Петровича Куцика (1952), 
українського режисера театру ляльок, актора, викладача, лауреата Премії 
ім. братів Євгена та Юрія-Августина Шерегіїв (в галузі театрального 
мистецтва) (Закарпатська область, 2002, 2004, 2014, разом з іншими), 
заслуженого артиста України (2003) 

11 
65 років від дня народження Володимира Олександровича Могилюка 

(1957), українського поета, гумориста, перекладача, краєзнавця 

11-17 
10 років тому (2012) у Гельсінкі (Фінляндія) відбувся Всесвітній конгрес 

бібліотекарів та інформаційних працівників 

12 
145 років від дня народження Олександра Сергійовича Грушевського 

(1877–1942), українського літературознавця, етнографа, археографа, 
журналіста, дослідника історії України 

12 
115 років від дня народження Івана Степановича Скицюка                    

(1907–2004), українського майстра декоративно-ужиткового мистецтва 
(декоративний розпис), заслуженого майстра народної творчості України 

12 
80 років від дня народження Б’янки Пітцорно (1942), італійської 

дитячої письменниці, кінокритикині, телесценаристки, перекладачки 

12 

80 років від дня народження Георгія Євдокимовича Бабійчука (1942), 
українського художника-живописця,  графіка, лауреата Літературної премії 
«Гілка Золотого каштана», народного майстра декоративно-ужиткового 
мистецтва (1976), заслуженого діяча мистецтв України (2007) 

12 

75 років від дня народження Сергія Анастасійовича Гальченка (1947), 
українського літературознавця, критика, архівіста, лауреата Премії 
ім. Івана Франка в галузі інформаційної діяльності (2009, разом з іншими), 
Літературно-мистецької премії ім. Олени Пчілки (2014), Міжнародної 
літературної премії ім. Миколи Гоголя «Тріумф» (2016), Державної премії 
України в галузі освіти (2017), заслуженого працівника культури України 
(2001) 

12 
55 років від дня народження Тетяни Миколаївни Мурашко (1967), 

української фольклорної співачки, заслуженої артистки України (1992) 

13 
105 років від дня народження Андрія Гарасевича (1917–1947), 

українського поета, есеїста, музиканта, альпініста, пластового діяча 

14 
155 років від дня народження Джона Голсуорсі (1867–1933), 

англійського письменника, драматурга, громадського діяча, засновника 
ПЕН-клубу, лауреата Нобелівської премії з літератури (1932) 

https://fantlab.ru/award647#c12036
https://fantlab.ru/award647#c12036
https://uk.wikipedia.org/wiki/1942
https://uk.wikipedia.org/wiki/2009
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C_(2007)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D1%87_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D1%87_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1988
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/1877
https://uk.wikipedia.org/wiki/1942
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D1%83_%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B7%D1%96_%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D1%83_%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B7%D1%96_%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D1%87%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B2_%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B7%D1%96_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8_(2017)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B2_%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B7%D1%96_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8_(2017)
https://uk.wikipedia.org/wiki/1917
https://uk.wikipedia.org/wiki/1947
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_(%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/wiki/1867
https://uk.wikipedia.org/wiki/1933
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1932
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14 

85 років від дня народження Володимира Олександровича 

Базилевського (1937), українського письменника, поета, публіциста, 
журналіста, редактора, літературного критика, перекладача, лауреата 
Літературної премії ім. Павла Тичини (1990), Державної премії України 
ім. Тараса Шевченка (1996) (нині – Національна премія України ім. Тараса 
Шевченка), Літературної премії ім. Володимира Свідзінського (2004), 
Мистецької премії «Київ» ім. Євгена Плужника (в галузі літератури) 
(м. Київ, 2006), Міжнародної літературно-мистецької премії 
ім. Пантелеймона Куліша (2012) 

14 

75 років від дня народження Богдана Володимировича Вержбицького 

(1947), українського кінооператора, сценариста, викладача, володаря призу 
V Міжнародного кінофестивалю «Бригантина» (Бердянськ, 2002), 
заслуженого діяча мистецтв України (1996) 

14 

75 років від дня народження Валерії Вікторівни Чайковської (1947), 
української актриси театру та кіно, лауреатки Премії Кабінету Міністрів 
України ім. Лесі Українки за літературно-мистецькі твори для дітей та 
юнацтва (2008, разом з іншими), театральної премії «Київська пектораль» 
(2013), Премії «Наш родовід» (2017), народної артистки України (2016) 

14 
75 років від дня народження Миколи Адамовича Ластовецького 

(1947), українського композитора, диригента, музикознавця, педагога, 

музично-громадського діяча, заслуженого діяча мистецтв України (1996) 

14 

65 років від дня народження Ярослава Васильовича Ткачівського 

(1957), українського письменника, поета-пісняра, сатирика, журналіста, 

редактора, громадського діяча, лауреата Літературної премії ім. Тараса 

Мельничука (м. Коломия, 2009), Всеукраїнського літературного конкурсу 

ім. Миколи Лукаша (2010), Літературної премії ім. Івана Франка (2011), 

Премії ім. Василя Стефаника (Івано-Франківська область, 2012), 

Міжнародної літературної премії ім. Уласа Самчука (2016), Премії 

ім. Патріарха Володимира Романюка та ім. Митрополита Андрея 

Шептицького (Івано-Франківська область), Літературної премії ім. Антона 

Могильницького (2017), загальнонаціонального конкурсу «Українська 

мова – мова єднання» (2019) та ін., заслуженого працівника культури 

України 

14 
60 років від дня народження Лесі Василівни Мандрики (1962), 

української художниці декоративно-ужиткового мистецтва (декоративне 

скло), графіка, викладачки 

15 
100 років від дня народження Леоніда Матвійовича Тюльпи                    

(1922–1994), українського архітектора, викладача, заслуженого архітектора 

України (1970) 

15 

80 років від дня народження Валерії Гавриїлівни                            

Заклунної-Мироненко (1942–2016), української актриси, громадської 

діячки, лауреатки Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1975, разом з 

іншими) (нині – Національна премія України ім. Тараса Шевченка), 

театральної премії «Київська пектораль» (2004), народної артистки 

України (1979), Героя України (2012) 

15 

80 років від дня народження Марії Федорівни Іванчо (1942), 

української майстрині декоративно-ужиткового мистецтва (художнє 

різьблення по дереву), лауреатки Премії ім. Йосипа Бокшая та Адальберта 

Ерделі (у галузі образотворчого та декоративно-прикладного мистецтв) 

(Закарпатська область, 2002, у співавторстві) 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%96%D1%88%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%96%D1%88%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/1996
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D1%96%D1%81%D0%BD%D1%8F%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%87%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%87%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%88
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D0%B2_%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B7%D1%96_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8_%D1%82%D0%B0_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_(%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8F_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8F_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8F_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1970
https://uk.wikipedia.org/wiki/1942
https://uk.wikipedia.org/wiki/2016
https://uk.wikipedia.org/wiki/1975
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C_(2007)
https://uk.wikipedia.org/wiki/1979
https://uk.wikipedia.org/wiki/2012
https://kultura-zak.gov.ua/images/pdf/Premija__J.Bokshaja_A.Erdeli.pdf
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16 
170 років від дня народження Миколи Павловича Дашкевича              

(1852–1908), українського історика літератури, літературознавця, 

фольклориста 

16 
110 років від дня народження Віталія Григоровича Авраменка           

(1912–1974), українського театрального режисера, актора, заслуженого 

артиста України (1960) 

16 

60 років від дня народження Юрія Романовича Іздрика (1962), 

українського письменника, поета, журналіста, редактора, літературознавця, 

культуролога, перекладача, лауреата премії «Книга року BBC» (Україна, 

2009) 

17 
165 років від дня народження Євсевія Мандичевського (1857–1929), 

українського та австрійського музикознавця, композитора, диригента, 

педагога 

17 
110 років від дня народження Трохима Назаровича Демченка                   

(1912–1985), українського майстра декоративно-ужиткового мистецтва 

(кераміка) 

17 

90 років від дня народження Відьядхара Сураджпрасада Найпола 

(1932–2018), британського та тринідадського письменника індійського 

походження, лауреата Букерівської премії (1971), Літературної премії 

Девіда Коена (1993), Нобелівської премії з літератури (2001) 

17 
80 років від дня народження Мусліма Магометовича Магомаєва 

(1942–2008), азербайджанського оперного та естрадного співака, 

композитора 

18 
135 років від дня народження Ганни Амвросіївни Крушельницької 

(1887-1965), української оперної та концертної співачки 

18 

105 років від дня народження Василя Захаровича Бородая                    

(1917–2010), українського скульптора, педагога, лауреата Республіканської 

премії ім. Т. Г. Шевченка (1968) (нині – Національна премія України 

ім. Тараса Шевченка), заслуженого діяча мистецтв України (1960), 

народного художника України (1964) 

18 
85 років від дня народження Станіслава Євстигнійовича Павлюченка 

(1937–2010), українського хорового диригента, викладача, народного 

артиста України (1978) 

18 

65 років від дня народження Сергія Володимировича 

Маслобойщикова (1957), українського художника, графіка, сценографа, 

актора, сценариста, кінорежисера, театрального режисера, викладача, 

лауреата Премії ім. Владислава Клеха (в галузі сценографії, 2000) (нині – 

Премія ім. Федора Нірода), Премії ім. Федора Нірода (в галузі сценографії, 

2015), Мистецької премії «Київ» ім. Івана Миколайчука (в галузі 

кіномистецтва) (м. Київ, 2017), театральної премії «Київська пектораль» 

(1997, 2001, 2010, 2017), Національної премії України ім. Тараса Шевченка 

(2021, разом з іншими), заслуженого діяча мистецтв України (2019) 

19 
Всесвітній день гуманітарної допомоги (відзначається відповідно до 

рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/63/139 від 05.03.2009 р.) 

19 
120 років від дня народження Олеся Донченка (справж. – Олександр 

Васильович Донченко) (1902–1954), українського прозаїка, поета, 

казкаря, сценариста 

19 

90 років від дня народження Анатолія Яковича Шевченка                       

(1932–2012), українського журналіста, публіциста, літературного критика, 

редактора, лауреата Премії ім. Олександра Білецького (в галузі 

літературної критики, 1999), Премії ім. Дмитра Нитченка (2000) 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83_%D0%91%D1%96-%D0%91%D1%96-%D0%A1%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1971
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%B7_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1917
https://uk.wikipedia.org/wiki/2010
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D1%82%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/1969
https://uk.wikipedia.org/wiki/1960
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1957
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%C2%AB%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%C2%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D1%89%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-19
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%E2%80%94_%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82%D0%B8_2021_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%E2%80%94_%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82%D0%B8_2021_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82
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19 
90 років від дня народження Лева Володимировича Удовенка (1932), 

українського режисера-документаліста, сценариста, заслуженого діяча 

мистецтв України (1969) 

19 

75 років від дня народження Михайла Васильовича Шевченка (1947), 

українського поета, журналіста, публіциста, редактора, громадського діяча, 

лауреата Літературно-мистецької премії ім. Івана Нечуй-Левицького, 

Міжнародної літературної премії ім. Григорія Сковороди «Сад 

божественних пісень», Всеукраїнської літературної премії ім. Олександра 

Олеся, Чернігівської обласної літературно-мистецької премії ім. Михайла 

Коцюбинського (2010) та ін., заслуженого діяча мистецтв України 

20 
195 років від дня народження Шарля Теодора Анрі де Костера                 

(1827–1879), бельгійського письменника, публіциста, критика 

20 
175 років від дня народження Болеслава Пруса (справж. – Александер 

Ґловацький) (1847–1912), польського письменника, журналіста, 

редактора, основоположника польського критичного реалізму 

20 
110 років від дня народження Володимира Івановича Сколоздри 

(1912–1980), українського скульптора 

21 

85 років від дня народження Бориса Іванович Плаксія (1937–2012), 

українського живописця, монументаліста, скульптора, портретиста, 

ілюстратора, графіка, філософа, лауреата Національної премії України 

ім. Тараса Шевченка (2007), заслуженого художника України (2001) 

21-24 30 років тому (1992) у Києві відбувся I Всесвітній форум українців 

22 
160 років від дня народження Клода Ашіля Дебюссі (1862–1918), 

французького композитора, піаніста, диригента, музичного критика 

22 

35 років від дня народження Дмитра Олександровича Чистяка (1987), 

українського письменника, філолога, літературного критика, перекладача, 

лауреата Літературного конкурсу видавництва «Смолоскип» (2010), 

Міжнародної українсько-німецької літературної премії ім. Олеся Гончара 

(2010), Премії ім. Григорія Сковороди (в галузі перекладу) (Посольство 

Франції в Україні, 2012), Міжнародної літературної премії ім. Миколи 

Гоголя «Тріумф» (2013), Премії Кабінету Міністрів України ім. Максима 

Рильського (в галузі перекладу, 2013), Літературної премії «Благовіст» 

(2013), Міжнародної літературно-мистецької премії ім. Пантелеймона 

Куліша (в галузі перекладу, 2014), Міжнародної літературної премії 

ім. Григорія Сковороди «Сад божественних пісень» (2014), Літературної 

премії ім. Павла Тичини (2014), Премії Ars Translationis ім. Миколи 

Лукаша (в галузі перекладу) (журнал «Всесвіт», 2015), премій інших країн 

23 
День Державного Прапора України (відзначається щорічно відповідно 

до Указу Президента України № 987/2004 від 23.08.2004 р.) 

23 

155 років від дня народження Осипа Степановича Маковея            

(1867–1925), українського письменника, публіциста, літературознавця, 

історика літератури, вченого-філолога, редактора, критика, фольклориста, 

перекладача, викладача, громадсько-політичного діяча 

23 

90 років від дня народження Володимира Сергійовича Антонова 

(1932–2005), українського флейтиста, музичного педагога, лауреата 

Українського республіканського конкурсу музикантів-виконавців на 

духових інструментах (1957), народного артиста України 

23 
65 років від дня народження Мирослава Яковича Ягоди (1957–2018), 

українського андеграундного художника, живописця, графіка, поета, 

прозаїка, драматурга, сценографа 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%86%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%86%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/1847
https://uk.wikipedia.org/wiki/1912
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1937_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2012_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/1862
https://uk.wikipedia.org/wiki/1918
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/1987
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0_%C2%AB%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BF%C2%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0_%D0%A0%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0_%D0%A0%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/Ars_Translationis
https://uk.wikipedia.org/wiki/Ars_Translationis
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1957
https://uk.wikipedia.org/wiki/2018
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%97%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F
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23 

65 років від дня народження Олексія Анатолійовича Кононенка 

(1957), українського прозаїка, поета, автора пісень, журналіста, сценариста, 

режисера культурно-мистецьких заходів, лауреата Премії ім. Івана Огієнка 

(2003, разом з іншими), Літературно-мистецької премії ім. Олени Пчілки 

(2019), заслуженого діяча мистецтв України (2004) 

24 
День Незалежності України (1991) (відзначається щорічно як державне 

загальнонародне свято відповідно до Постанови Верховної Ради України 

№ 2143-XII від 20.02.1992 р.) 

24 
95 років від дня народження Женев’єви Юр’є (1927), французької 

дитячої письменниці, казкарки 

24 
85 років від дня народження Ніни Леонідівни Бічуї (1937), української 

письменниці, журналістки, викладачки, перекладачки, лауреатки Премії 

ім. Богдана Лепкого (Львівська область, 2005), кавалера Ордену Усмішки 

24 

75 років від дня народження Володимира Петровича Корнійчука 

(1947), українського письменника, публіциста, журналіста, театрального 

критика, музикознавця, редактора, громадського діяча, лауреата Премії 

ім. Дмитра Нитченка (2001), премії в галузі театрознавства і театральної 

критики НСТДУ (2006), Літературно-мистецької премії ім. Івана                  

Нечуй-Левицького (2008), Літературно-мистецької премії ім. Дмитра 

Луценка «Осіннє золото» (2008), премії Національної всеукраїнської 

музичної спілки (2012), премії «Українська книжка року» (2017) та ін., 

заслуженого журналіста України 

24 

75 років від дня народження Пауло Коельйо (1947), бразильського 

письменника, лауреата премій: Prix Lectrices d’Elle (Франція, 1995), Flaiano 

International Award (Італія, 1996), Super Grinzane Cavour Book Award 

(Італія, 1996), Crystal Award світового економічного форуму (1999), Crystal 

Mirror Award (Польща, 2000), XXIII Premio Internazionale Fregene (Італія, 

2001), Bambi Award (Німеччина, 2001), Золоте перо (Німеччина, 2005) та 

ін. 

24 

75 років від дня народження Ярослава Степановича Новака (1947), 

українського художника декоративно-ужиткового мистецтва, лауреата 

Літературно-мистецької премії ім. Михайла Бойчука (Тернопільська 

область, 1990) 

24 
60 років від дня народження Тетяни Володимирівни Пишнюк (1962), 

української письменниці, лауреатки Премії ім. Олеся Гончара (2018) 

24 
45 років від дня народження Джона Ґріна (1977), американського 

письменника, відеоблогера 

24 
30 років тому (1992) відбулося урочисте відкриття університету  

«Києво-Могилянська академія» 

26 

90 років від дня народження Ліжії Божунги Нуньєс (1932), 

бразильської дитячої письменниці, казкарки, лауреатки Премії ім. Ганса 

Крістіана Андерсена (міжнародна, 1982), Меморіальної премії ім. Астрід 

Ліндґрен (Швеція, 2004) та ін. 

26 
75 років від дня народження Миколи Івановича Ніколюка             

(1947–2012), українського режисера-постановника театру ляльок, 

сценариста, актора, педагога, заслуженого артиста України 

26 
50 років від дня народження Поли Гоукінз (1972), британської 

письменниці, журналістки 

27 
120 років від дня народження Юрія Івановича Яновського            

(1902–1954), українського прозаїка, поета, драматурга, журналіста, 

сценариста, редактора, критика 

https://uk.wikipedia.org/wiki/1957
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D1%87_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%9E%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1962
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%BB%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BA_%22%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D0%BA%22
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1902
https://uk.wikipedia.org/wiki/1954
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27 
70 років від дня народження Михайла Якубовича Форгеля                     

(1952–2006), українського театрознавця, культурного діяча, заслуженого 

діяча мистецтв України (2002) 

29 

День пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за 

незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України (відзначається 

щорічно відповідно до Указу Президента України № 621/2019 від 

23.08.2019 р.) 

29 

160 років від дня народження Моріса Полідора Марі Бернара 

Метерлінка (1862–1949), бельгійського прозаїка, поета-символіста, 

драматурга, есеїста, філософа, критика, одного із засновників театру 

абсурду, лауреата Нобелівської премії з літератури (1911) 

29 

70 років від дня народження Олександра Петровича Гунька (1952), 

українського поета, журналіста, редактора, громадського діяча, лауреата 

Міжнародної літературної премії ім. Олексія Кручоних (1992), Премії 

ім. Миколи Куліша (Херсонська область, 2014), Літературно-художньої 

премії ім. Анатолія Бахути (м. Нова Каховка, 2015), Міжнародної 

літературної премії ім. Григорія Сковороди «Сад божественних пісень» 

(2018) 

30 

120 років від дня народження Алоїса Каріджета (1902–1985), 

швейцарського художника, ілюстратора дитячих книжок, театрального 

сценографа, художника по костюмах, лауреата Премії ім. Ганса Крістіана 

Андерсена (в галузі книжкової ілюстрації) (міжнародна, 1966) 

30 

100 років від дня народження Павла Прокоповича Глазового                 

(1922–2004), українського поета-гумориста, сатирика, автора творів для 
дітей, журналіста, редактора, лауреата Літературної премії ім. Остапа 
Вишні (1996), Премії ім. Петра Сагайдачного (1996), Літературної премії 
ім. Наталі Забіли, Міжнародної літературної премії ім. Миколи Гоголя 
«Тріумф» (2018, посмертно), заслуженого діяча мистецтв України 

30 

85 років від дня народження Лариси Валентинівни Кадочникової 

(1937), української актриси театру та кіно, лауреатки Державної премії 
УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1991, разом з іншими) (нині – Національна 
премія України ім. Тараса Шевченка), Всеукраїнської премії «Жінка 
ІІІ тисячоліття» (2010), театральної премії «Київська пектораль» (2017), 
Національної кінопремії України «Золота дзиґа» (2017), народної артистки 
України (1992) 

31 
90 років від дня народження Олександра Веніаміновича Князика 

(1932), українського скульптора, володаря золотої медалі IX міжнародного 
бієнале (Равенна (Італія), 1990), заслуженого художника України (1985) 

31 
85 років від дня народження Андрія Дем’яновича Горняткевича 

(1937), українського бандуриста, фольклориста, дослідника кобзарства, 
філолога, мовознавця, редактора (Канада) 

31 

85 років від дня народження Віталія Миколайовича Ханка (1937), 
українського мистецтвознавця, бібліографа, краєзнавця, музейного діяча, 
педагога, лауреата Премії ім. Панаса Мирного (Полтавська область, 2009), 
заслуженого працівника культури України (1994) 

 
 

 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/1862
https://uk.wikipedia.org/wiki/1949
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%B7_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/1911
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%B0_%D0%92%D0%B8%D1%88%D0%BD%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%B0_%D0%92%D0%B8%D1%88%D0%BD%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/1988
https://uk.wikipedia.org/wiki/1996
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%E2%80%94_%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82%D0%B8_1991_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D0%86%D0%86%D0%86_%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8F%D1%87%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F_(%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D0%86%D0%86%D0%86_%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8F%D1%87%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F_(%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C_(2007)
https://uk.wikipedia.org/wiki/1983
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/2009
https://uk.wikipedia.org/wiki/1994
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ВЕРЕСЕНЬ 
 

1 

85 років від дня народження Миколи Сергійовича Сядристого (1937), 
українського дослідника історії, поета, майстра мікромініатюри, 
заслуженого майстра народної творчості України (1970), народного 
художника України (2004) 

1 

75 років від дня народження Миколи Петровича Мозгового                    
(1947–2010), українського композитора, поета, естрадного співака, 
педагога, культурного діяча, лауреата низки всеукраїнських конкурсів 
естрадної пісні, народного артиста України (1993) 

1 
65 років від дня народження Світлани Григорівни Білоножко (1957), 

української співачки, телеведучої, народної артистки України (1999) 

2 

90 років від дня народження Петра Петровича Печорного (1932), 
українського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (художня 
кераміка), викладача, лауреата Літературно-мистецької премії ім. Івана 
Нечуя-Левицького (1997), Премії ім. Катерини Білокур (2006), 
Національної премії України ім. Тараса Шевченка (2013), заслуженого 
діяча мистецтв України (1990), народного художника України (1997) 

2 

75 років від дня народження Володимира Андрійовича Коляди (1947), 
українського актора театру та кіно, лауреата Премії Кабінету Міністрів 
України ім. Лесі Українки за літературно-мистецькі твори для дітей та 
юнацтва (2009, разом з іншими), народного артиста України (1999) 

2 

55 років від дня народження Остапа Богдановича Ступки (1967), 
українського актора театру, кіно та дубляжу, телеведучого, лауреата 
Мистецької премії «Київ» ім. Амвросія Бучми (в галузі театрального 
мистецтва) (м. Київ), загальнонаціональної програми «Людина року» 
(2005), премії «Телетріумф» (2006), народного артиста України (2009) 

3 
85 років від дня народження Юрія Ілліча Суржи (1937–2019), 

українського актора, лауреата Премії ім. Віталія Смоляка                                

(Івано-Франківська область), народного артиста України (1981) 

3 
70 років від дня народження Юрія Миколайовича Вінтаєва (1952), 

українського художника-живописця, графіка, викладача, заслуженого діяча 

мистецтв України (2004) 

4 
70 років від дня народження Таїсії Сергіївни Стан (1952), української 

фольклористки, етнографині, вишивальниці, культурної діячки, 

заслуженого працівника культури України (2009) 

5 
Міжнародний день благодійності (відзначається відповідно до рішення 

Генеральної Асамблеї ООН A/RES/67/105 від 07.03.2013 р.) 

5 

95 років від дня народження Віталія Васильовича Сєчкіна                    

(1927–1988), українського піаніста, композитора, викладача, музично-

громадського діяча, лауреата музичного конкурсу ІІІ Міжнародного 

фестивалю молоді та студентів (Берлін (Німеччина), 1951) та ін., 

заслуженого артиста України (1960) 

5 

80 років від дня народження Петра Павловича Шпорчука (1942), 

українського художника станкового та монументального живопису, 

графіка, ілюстратора, письменника, заслуженого художника України 

(2009) 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/2004
https://uk.wikipedia.org/wiki/1993
https://ru.wikipedia.org/wiki/1932
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%9D%D0%B5%D1%87%D1%83%D0%B9-%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%9D%D0%B5%D1%87%D1%83%D0%B9-%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80_%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/1997
https://uk.wikipedia.org/wiki/1999
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%C2%AB%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%C2%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%96%D1%83%D0%BC%D1%84
https://uk.wikipedia.org/wiki/2009
https://uk.wikipedia.org/wiki/1981
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5 

75 років від дня народження В’ячеслава Євгеновича Романовського 

(1947), українського поета, есеїста, журналіста, перекладача, лауреата 

Всеукраїнської літературної премії ім. Олександра Олеся (Сумське 

земляцтво в м. Києві), Літературної премії ім. Михайла Чабанівського, 

Всеукраїнської літературно-мистецької та краєзнавчої премії ім. Петра 

Василенка, Міжнародної літературно-мистецької премії ім. Пантелеймона 

Куліша (2019) та ін. 

5 
75 років від дня народження Григорія Тимофійовича Козакова              

(1947–2009), українського тележурналіста, диктора, режисера, редактора, 

поета, викладача, заслуженого журналіста України (1997) 

5 

70 років від дня народження Раїси Андріївни Валькевич (1952), 

української співачки, педагогині, дипломантки II Республіканського 

конкурсу камерних колективів та виконавців (Київ, 1987), лауреатки 

Міжнародного фестивалю у Любліні (Польща, 1988), народної артистки 

України (2002) 

5 

65 років від дня народження Поліни Василівни Лазової (1957), 

української актриси театру та кіно, лауреатки театральної премії «Київська 

пектораль» (1995, 2000), премії VI Міжнародного театрального фестивалю 

«Academy of Performing Arts Awards» (Пекін (Китай), 2016), володарки 

титулу «Жінка року» (Американський біографічний інститут, 2001), 

народної артистки України (2007) 

5 

45 років від дня народження Олени Валентинівни Гаран (1977), 

української поетеси, редакторки, громадської діячки, лауреатки Премії 

ім. І. П. Котляревського (Полтавська область, 2009), Літературної премії 

«Благовіст» (2010), Міжнародної літературної премії ім. Івана Кошелівця 

(Німеччина/Ізраїль, 2012) 

6 
125 років від дня народження Івана Кіндратовича Микитенка                

(1897–1937), українського письменника, драматурга, публіциста, 

громадського діяча 

6 

115 років від дня народження Григорія Яковича Колтунова                     

(1907–1999), українського кінодраматурга, сценариста, режисера-

постановника, володаря спеціальної нагороди X Міжнародного Каннcького 

кінофестивалю (Франція, 1957), заслуженого діяча мистецтв України 

(1995) 

6 
110 років від дня народження Георгія Гнатовича Семенова                     

(1912–1982), українського актора театру та кіно, народного артиста 

України (1973) 

6 
75 років від дня народження Валентина Олександровича Гордійчука 

(1947), українського художника-живописця, графіка, ілюстратора  

6 

75 років від дня народження Михайла Йосиповича Риндзака (1947), 

українського художника театру, сценографа, лауреата Премії 

ім. А. Ф. Шекери в галузі хореографічного мистецтва (2015), народного 

художника України (2010) 

6 
60 років від дня народження Оксани Павлівни Гасиліної (1962), 

української майстрині декоративно-ужиткового мистецтва (художня 

вишивка) 

7 
75 років від дня народження Лариси Дмитрівни Токарєвої (1947) 

української художниці-постановника кіно, заслуженого діяча мистецтв 

України (2012) 

https://uk.wikipedia.org/wiki/1947
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2_%D0%9A%D0%B8%D1%94%D0%B2%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2_%D0%9A%D0%B8%D1%94%D0%B2%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%96%D1%88%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%96%D1%88%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/1995
https://uk.wikipedia.org/wiki/1977
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%81%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%86%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C_1957
https://uk.wikipedia.org/wiki/1995
https://uk.wikipedia.org/wiki/1973
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7 

75 років від дня народження Олександра Володимировича 

Огородника (1947–2020), українського диригента, композитора, 

заслуженого працівника культури України (1973), народного артиста 

України (1993) 

8 
Міжнародний день писемності (відзначається щорічно відповідно до 

рішення 14-ї сесії ЮНЕСКО № 1.141 від 1966 р.) 

8 
Міжнародний день солідарності журналістів (відзначається щорічно з 

1958 р. відповідно до рішення IV конгресу Міжнародної організації 

журналістів; приурочений до дня пам’яті Ю. Фучика) 

8 
125 років від дня народження Любові Василівни Комарецької              

(1897–1987), української актриси театру та кіно, заслуженої артистки 

України (1951) 

8 
75 років від дня народження Василя Васильовича Рубіша (1947), 

українського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (художня 

обробка дерева) 

8 

75 років від дня народження Миколи Сергійовича Шопши           

(1947–2006), українського оперного концертно-камерного співака, 

переможця Республіканського конкурсу «Молоді голоси» (1978), 

Міжнародного музичного конкурсу ім. Миколи Лисенка (Київ, 1979), 

Міжнародного конкурсу ім. Р. Віньєса (Барселона (Іспанія), 1980), лауреата 

Державної премії України ім. Тараса Шевченка (1995) (нині – Національна 

премія України ім. Тараса Шевченка), народного артиста України (1991) 

8 

60 років від дня народження Ярослава Ярославовича Даниліва (1962), 

українського художника-живописця, графіка, сценографа, майстра 

декоративно-ужиткового мистецтва (художня кераміка), лауреата Премії 

ім. братів Євгена та Юрія-Августина Шерегіїв (в галузі театрального 

мистецтва) (Закарпатська область, 2004, разом з іншими), Премії 

ім. Федора Нірода (в галузі сценографії, 2013) 

9 
110 років від дня народження Федора Юрійовича Маківчука                 

(1912–1988), українського письменника-сатирика, гумориста, журналіста, 

редактора, перекладача, заслуженого працівника культури України (1967) 

9 
60 років від дня народження Віктора Шила (1962), українського поета, 

прозаїка 

10 
День українського кіно (відзначається щорічно в другу суботу вересня 

відповідно до Указу Президента України № 52/96 від 12.01.1996 р.) 

10 
75 років від дня народження Світлани Давидівни Кім (1947–2020), 

української художниці-графіка, ілюстраторки (Німеччина) 

10 

55 років від дня народження Валентина Бердта (справж. – Валентин 

Корнійович Бердута) (1967), українського письменника, журналіста, 

редактора, видавця, лауреата творчого конкурсу «Часопис-2000» 

(Харківська область), міжнародного літературного конкурсу «Коронація 

слова» (2009, 2012), Літературної премії «Великий Їжак» (2012) 

11 
160 років від дня народження О. Генрі (справж. – Вільям Сідні 

Портер) (1862-1910), американського прозаїка, новеліста, гумориста, 

карикатуриста, редактора, видавця 

11 

110 років від дня народження Дмитра Васильовича Ткача                    

(1912–1993), українського прозаїка, журналіста, редактора, видавця, 

лауреата Літературної премії ім. Лесі Українки (1981) (нині – Премія 

Кабінету Міністрів України ім. Лесі Українки за літературно-мистецькі 

твори для дітей та юнацтва) 

https://uk.wikipedia.org/wiki/1951
https://ru.wikipedia.org/wiki/1947_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2006_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%B0%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/1967
http://www.barabooka.com.ua/valentin-berdt/
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%C2%AB%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%87%D0%B6%D0%B0%D0%BA%C2%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
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11 
75 років від дня народження Ігоря Аркадійовича Вишинського            

(1947–1998), українського художника-графіка, ілюстратора 

11 

60 років від дня народження Вікторії Валеріївни Польової (1962), 

української композиторки, піаністки, викладачки, лауреатки Премії 

ім. Л. М. Ревуцького (1995), Всеукраїнського конкурсу композиторів 

«Псалми Третього Тисячоліття» (2001), Премії ім. Б. М. Лятошинського 

(2005), Міжнародного конкурсу «Spherical Music» (США, 2008), 

Мистецької премії «Київ» ім. Артемія Веделя (в галузі музичної 

композиції) (м. Київ, 2013), Національної премії України ім. Тараса 

Шевченка (2018) 

12 

130 років від дня народження Юрія Івановича Корпанюка                      

(1892–1977), українського майстра декоративно-ужиткового мистецтва 

(різьблення по дереву, інкрустації), заслуженого майстра народної 

творчості України (1960) 

13 
65 років від дня народження Богдана Васильовича Ходана (1957), 

українського художника декоративно-ужиткового мистецтва (художня 

обробка дерева), заслуженого майстра народної творчості України 

13 

55 років від дня народження Анатолія Васильовича Сердюка (1967), 

українського композитора-пісняра, співака, гітариста, радіожурналіста, 

громадського діяча, лауреата Літературно-мистецької премії ім. Дмитра 

Луценка «Осіннє золото» (2004) та ін., заслуженого працівника культури 

України (1999), заслуженого артиста естрадного мистецтва України (2012) 

14 
125 років від дня народження Віри Іванівни Кутинської (1897–1981), 

української художниці, аніматорки, майстрині декоративно-ужиткового 

мистецтва 

14 
75 років від дня народження Олександра Пилиповича Осадчого 

(1947), українського композитора, музичного діяча, заслуженого діяча 

мистецтв України (1987) (Німеччина) 

14 
70 років від дня народження Миколи Васильовича Гнатюка (1952), 

українського естрадного співака, народного артиста України (1988) 

14 

70 років від дня народження Наталії Микитівни Рудюк (1952), 

української театральної художниці з костюмів, сценографині, лялькарки, 

лауреатки Міжнародного театрального фестивалю «Золотий лев» (1990), 

театральної премії «Київська пектораль» (1994), Національної премії 

України ім. Тараса Шевченка (2021, разом з іншими), заслуженого діяча 

мистецтв України (2016) 

14 
70 років від дня народження Ніни Анатоліївни Гаврилко (1952), 

української художниці театру, сценографині, художниці по костюмах, 

викладачки 

15 
Міжнародний день демократії (відзначається щорічно відповідно до 

рішення Генеральної Асамблеї ООН А/RES/62/72 від 13.12.2007 р.) 

15 

145 років від дня народження Олени Львівни Кульчицької                   

(1877–1967), української художниці, графіка, ілюстраторки книжок, 

граверки, мистецтвознавиці, педагогині, лауреатки Республіканської премії 

ім. Т. Г. Шевченка (1967, посмертно) (нині – Національна премія України 

ім. Тараса Шевченка), народного художника України (1956) 

15 

85 років від дня народження Сергія Михайловича Фурсенка                 

(1937–2018), українського архітектора, лауреата Державної премії УРСР 

ім. Т. Г. Шевченка (1987, разом з іншими) (нині – Національна премія 

України ім. Тараса Шевченка) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/11_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1962
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D1%83%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D1%83%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%C2%AB%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%C2%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D1%81%D0%BD%D1%8F%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%B0%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%9E%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%9E%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/1987
https://ru.wikipedia.org/wiki/1988
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_(%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C)
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%E2%80%94_%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82%D0%B8_2021_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D1%87_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D1%87_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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15 
80 років від дня народження Любомира Івановича Дмитренка (1942), 

українського художника монументально-декоративного мистецтва, 

заслуженого діяча мистецтв України (1998) 

17 

75 років від дня народження Віталія Степановича Мітченка (1947), 

українського художника-графіка, ілюстратора, каліграфа, дизайнера 

шрифту, редактора, викладача, дипломанта Всеукраїнської виставки-

конкурсу ім. Сергія Якутовича (2004), лауреата Премії ім. Івана Огієнка 

(2011), заслуженого діяча мистецтв України (2009) 

17 
60 років від дня народження Світлани Валентинівни Вискочил (1962), 

української майстрині декоративно-ужиткового мистецтва (писанкарство), 

заслуженого майстра народної творчості України (2009) 

18 
85 років від дня народження Віктора Михайловича Семененка            

(1937–2018), українського актора театру, народного артиста України (2007) 

18 
85 років від дня народження Володимира Петровича Куликівського 

(1937–1985), українського поета, журналіста 

18 

85 років від дня народження Ніни Дмитрівни Писаренко (1937), 

української бандуристки, лауреатки Державної премії УРСР 

ім. Т. Г. Шевченка (1975, у складі колективу) (нині – Національна премія 

України ім. Тараса Шевченка), народної артистки України (1990) 

19 

День народження «Смайлика» (в цей день 1982 року професор 

Університету «Карнегі-Меллона» Скотт Фалман вперше запропонував 

використовувати три символи, що йдуть підряд – двокрапку, дефіс і дужку, 

для позначення «усміхненого обличчя» в тексті, який набирається на 

комп'ютері) 

19 
135 років від дня народження Михайла Адамовича Скорульського 

(1887–1950), українського композитора, піаніста, диригента, викладача, 

заслуженого діяча мистецтв України (1947) 

19 
115 років від дня народження Михайла Олександровича Юферова 

(1907–1991), українського художника-постановника кіно, заслуженого 

діяча мистецтв України (1960) 

19 

85 років від дня народження Михася (Михайла) Михайловича Ткача 
(1937), українського прозаїка, журналіста, редактора, громадського діяча, 
лауреата Чернігівської обласної літературно-мистецької премії 
ім. Михайла Коцюбинського (2005), Міжнародної літературної премії 
ім. Григорія Сковороди «Сад божественних пісень» (2010), Міжнародної 
літературної премії ім. Миколи Гоголя «Тріумф» (2011), Літературно-
мистецької премії ім. Пантелеймона Куліша (2012), Літературної премії 
ім. Олеся Гончара (2016), заслуженого працівника культури України 

19 

80 років від дня народження Василя Івановича Будянського                  
(1942–2018), українського актора театру, драматурга, поета, майстра 
художнього слова, літературознавця, викладача, заслуженого артиста 
України (1981) 

19 

80 років від дня народження Євгена Федоровича Станковича (1942), 
українського композитора, викладача, музичного та громадського діяча, 
лауреата Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1977) (нині – 
Національна премія України ім. Тараса Шевченка), Міжнародної трибуни 
композиторів ЮНЕСКО (1985), фольклорного конкурсу Європейського 
радіо (1986), Мистецької премії «Київ» ім. Артемія Веделя (в галузі 
музичної композиції) (м. Київ, 2002), фестивалю хорової музики 
«Золотоверхий Київ», міжнародних премій за музику до кінофільмів та ін., 
заслуженого діяча мистецтв України (1980), народного артиста України 
(1986), Героя України (2009) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1937_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1974
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/1947
https://uk.wikipedia.org/wiki/1960
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%86%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%86%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/1980
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1974
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D1%87_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2_%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/2008
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20 

105 років від дня народження Миколи Костьовича Сивіцького    
(1917–2004), українського письменника, публіциста, історика, критика, 
літературознавця (Польща), лауреата Всеукраїнської літературно-
мистецької премії ім. Братів Богдана та Левка Лепких (1995) 

20 
75 років від дня народження Неллі Євгенівни Княжковської (1947), 

української майстрині декоративно-ужиткового мистецтва (емальєрство), 
живописця, заслуженого художника України (2016) 

20 

70 років від дня народження Катерини Георгіївни Каркадим (1952), 
української майстрині декоративно-ужиткового мистецтва (писанкарство, 
витинання, розпис на склі), мистецтвознавиці, заслуженого діяча мистецтв 
України (2009) 

20 
60 років від дня народження Надії Вікторівни Вакуленко (1962), 

української майстрині декоративно-ужиткового мистецтва (вишивка), 
заслуженого майстра народної творчості України (2005) 

21 
Міжнародний день миру (відзначається щорічно відповідно до рішення 

Генеральної Асамблеї ООН A/RES/55/282 від 07.09.2001 р.) 

21 
День миру (в Україні) (відзначається щорічно відповідно до Указу 

Президента України № 100/2002 від 05.02.2002 р.) 

21 

75 років від дня народження Стівена Кінга (1947), американського 
письменника, журналіста, сценариста, режисера, продюсера, лауреата 
премій в жанрі наукової фантастики та фентезі: World Fantasy Award 
(міжнародна, 1980, 1982, 1995, 2004), Balrog Awards (США, 1980), British 
Fantasy Award (Великобританія, 1981, 1982, 1983, 1987, 1999, 2005, 2011), 
Hugo Award (США, 1982), Locus Award (США, 1982, 1986, 1997, 1999, 
2001), Bram Stoker Awards (США, 1987, 1990, 1995, 1996, 1998, 2000, 2002, 
2006, 2008, 2010, 2011, 2013), O. Henry Award (США, 1996), Grand Prix de 
l’Imaginaire (Франція, 1997), Deutscher Phantastik Preis (Німеччина, 2000, 
2003, 2004, 2005), International Horror Guild Awards (міжнародна, 2004), 
Edgar Awards (США, 2007, 2015, 2016), Shirley Jackson Award (США, 2009, 
2015), The Dashiell Hammett Award (США, 2014) та ін., списку «200 кращих 
книг за версією BBC» (Великобританія, 2003); нагороджений 
Національною медаллю США в області мистецтв (2014) 

21 

60 років від дня народження Павла Вікторовича Куща (1962), 

письменника, сатирика, журналіста, лауреата Загальноукраїнського 

конкурсу політичної сатири «Золота ратиця» (2003), Всеукраїнського 

конкурсу на найкращі твори для дітей «Золотий лелека» (2008), 

Літературної премії ім. Остапа Вишні (2011), Всеукраїнського конкурсу 

НСЖУ «Золоте перо України» (2012), Премії Кабінету Міністрів України 

ім. Лесі Українки за літературно-мистецькі твори для дітей та юнацтва 

(2015) та ін. 

22 
75 років від дня народження Валентина Микитовича Шестопалова 

(1947–2013), українського актора театру та кіно, народного артиста 

України (1998) 

23 
150 років від дня народження Соломії Амвросіївни Крушельницької 

(1872–1952), української оперної співачки, педагогині, заслуженого діяча 

мистецтв України (1951) 

23 

65 років від дня народження Віктора Анатолійовича Тиможинського 

(1957), українського композитора, педагога, лауреата Премії ім. Ігоря 

Стравінського (Волинська область, 1996), заслуженого діяча мистецтв 

України (2005) 

24 
75 років від дня народження Вадима Юрійовича Храпачова                 

(1947–2017), українського композитора кіно, викладача, заслуженого діяча 

мистецтв України (2008) 

https://uk.wikipedia.org/wiki/1917
https://uk.wikipedia.org/wiki/2004
https://www.wikidata.org/wiki/Q201788
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%80
https://fantlab.ru/award45#c658
https://fantlab.ru/award58#c942
https://fantlab.ru/award58#c942
https://fantlab.ru/award5#c244
https://fantlab.ru/award33#c338
https://fantlab.ru/award64#c1343
https://fantlab.ru/award64#c1343
https://fantlab.ru/award46#c686
https://fantlab.ru/award67#c6548
https://fantlab.ru/award444#c10074
https://fantlab.ru/award647#c12036
https://fantlab.ru/award647#c12036
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/2003
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0_(%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81)
https://uk.wikipedia.org/wiki/2008
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%B0_%D0%92%D0%B8%D1%88%D0%BD%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/2011
https://uk.wikipedia.org/wiki/1872
https://uk.wikipedia.org/wiki/1952
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D1%87_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D1%87_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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24 

75 років від дня народження Івана Герасимовича Просяника (1947), 

українського письменника, художника, дослідника української природи, 

національних звичаїв та традицій, травника, лауреата Міжнародної 

літературної премії ім. Григорія Сковороди «Сад божественних пісень» 

(2016) 

25 

125 років від дня народження Вільяма Катберта Фолкнера           

(1897–1962), американського письменника, лауреата Премії О. Генрі 

(США, 1939, 1949), Нобелівської премії з літератури (1949), Національної 

книжкової премії (США, 1951, 1955), Пулітцеровської премії (США, 1955, 

1963), списку «100 кращих книг, написаних англійською мовою» 

(Великобританія, 2015) 

25 

90 років від дня народження Анатолія Борисовича Солов’яненка 

(1932–1999), українського оперного співака, драматичного актора, 

громадського діяча, лауреата Державної премії України ім. Тараса 

Шевченка (1997) (нині – Національна премія України ім. Тараса 

Шевченка), народного артиста України (1970), Героя України (2008, 

посмертно) 

26 Європейський день мов (Проголошений Радою Європи 06.12.2001 р.) 

26 
95 років від дня народження Ярослави Дмитрівни Гафійчук              

(1927–2008), української майстрині декоративно-ужиткового мистецтва 

(художня вишивка), заслуженого майстра народної творчості України 

26 
85 років від дня народження Анатолія Федоровича Манойла (1937), 

українського актора театру, народного артиста України (1996) 

26 

80 років від дня народження Миколи Григоровича Зацеркляного 

(1942–2011), українського майстра декоративно-ужиткового мистецтва 

(художнє різьблення на дереві, сницарство), заслуженого майстра народної 

творчості України (2002) 

27 
150 років від дня народження Григорія Петровича Світлицького 

(1872–1948), українського художника-живописця, графіка, ілюстратора, 

реставратора, першого народного художника України (1946) 

28 
85 років від дня народження Віталія Юрійовича Карпенка (1937), 

українського актора, режисера театру, викладача, заслуженого діяча 

мистецтв України (1986), заслуженого артиста України 

28 
70 років з часу відкриття (1952) Літературно-меморіального музею Івана 

Котляревського (м. Полтава) 

29 
475 років від дня народження Мігеля де Сервантеса Сааведри              

(1547–1616), іспанського романіста, новеліста, поета, драматурга, класика 

світової літератури 

29 
135 років від дня народження Івана Івановича Врони (1887–1970), 

українського художника, мистецтвознавця, критика, викладача, 

заслуженого працівника культури України (1968) 

30 
Міжнародний день перекладача (відзначається щорічно відповідно до 

рішення Міжнародної федерації перекладачів з 1991 р.) 

30 
Всеукраїнський день бібліотек (відзначається щорічно відповідно до 

Указу Президента України № 471/98 від 14.05.1998 р.) 

30 
День усиновлення (відзначається щорічно відповідно до Указу 

Президента України № 1088/2008 від 27.11.2008 р.) 

30 
135 років від дня народження Матвія Ілліча Драка (1887–1963), 

українського художника-постановника театру, сценографа, заслуженого 

артиста України (1940) 

https://uk.wikipedia.org/wiki/1947
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8_%C2%AB%D0%A1%D0%B0%D0%B4_%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D1%96%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C%C2%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8_%C2%AB%D0%A1%D0%B0%D0%B4_%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D1%96%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C%C2%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/1897
https://uk.wikipedia.org/wiki/1962
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%9E._%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1939_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1951_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1955_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1932
https://ru.wikipedia.org/wiki/1999
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/2008
https://uk.wikipedia.org/wiki/1996
https://uk.wikipedia.org/wiki/1946
https://uk.wikipedia.org/wiki/1968
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D1%96%D0%B2&action=edit&redlink=1
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30 

85 років від дня народження Валентина Васильовича Сильвестрова 

(1937), українського композитора, лауреата Міжнародної премії ім. Сергія 

Кусевицького (США, 1967), Міжнародного конкурсу композиторів 

«Gaudeamus» (Нідерланди, 1970), Державної премії України ім. Тараса 

Шевченка (1995) (нині – Національна премія України ім. Тараса 

Шевченка), народного артиста України (1989) 

30 
75 років від дня народження Валерія Анатолійовича Вакалюка (1947), 

українського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (художня 

кераміка) 

 

 

ЖОВТЕНЬ 
 

1 
День ветерана (відзначається щорічно відповідно до Указу Президента 

України № 1135/2004 від 24.09.2004 р.) 

1 
Міжнародний день людей похилого віку (відзначається щорічно 

відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/45/106 від 

14.12.1990 р.) 

1 
Міжнародний день музики (відзначається щороку за рішенням 

Міжнародної музичної ради ЮНЕСКО) 

1 
125 років від дня народження Валер’яна Львовича Поліщука              

(1897–1937), українського поета, прозаїка, публіциста, перекладача, 

літературного критика, теоретика літератури, громадського діяча 

3 
Всесвітній день архітектури (відзначається щорічно в перший понеділок 

жовтня за рішенням 20-ї Генеральної Асамблеї Міжнародного союзу 

архітекторів з 1985 р.) 

3 

170 років від дня народження Киріака Костянтиновича Костанді 

(1852–1921), українського художника-передвижника грецького 

походження, пейзажиста, портретиста, дипломанта Всесвітньої виставки 

(Париж (Франція), 1900) та ін. 

3 

65 років від дня народження Люко Дашвар (справж. – Ірина Іванівна 

Чернова) (1957), української письменниці, журналістки, сценаристки, 

лауреатки міжнародного літературного конкурсу «Коронація слова» 

(2007), премії «Книга року BBC» (Україна, 2008); нагороджена 

літературною відзнакою «Золоті письменники України» (2012) 

4 

115 років від дня народження Олексія (Олекси) Єлисейовича Засенка 

(1907–1993), українського письменника, літературознавця, критика, 

редактора, перекладача, лауреата Державної премії УРСР 

ім. Т. Г. Шевченка (1988, разом з іншими) (нині – Національна премія 

України ім. Тараса Шевченка) 

4 
100 років від дня народження Дмитра Мусійовича Куровського  

(1922–1988), українського поета, журналіста, педагога 

4 
70 років від дня народження Анатолія Тадеушовича Піонтковського 

(1952), українського скульптора 

4 

65 років від дня народження Олеся Ільченко (справж. – Олександр 

Григорович Ільченко) (1957), українського прозаїка, поета, сценариста, 

редактора, журналіста, автора творів для дітей, лауреата телепремій 

«ТЕФІ» та «Телетріумф» (2006), переможця конкурсу журналу 

«Кореспондент» «Найкраща книга року-2010» 

5 
85 років від дня народження Марії Семенівни Галушко (1937), 

української майстрині декоративно-ужиткового мистецтва (кераміка) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1937_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1989
https://uk.wikipedia.org/wiki/1897
https://uk.wikipedia.org/wiki/1937
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%97%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%96%D1%85_%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(1900)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0_2007
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83_%D0%91%D1%96-%D0%91%D1%96-%D0%A1%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/2005
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%96_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/2012
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/1957
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%95%D0%A4%D0%86
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%96%D1%83%D0%BC%D1%84
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6 
165 років від дня народження Сергія Івановича Світославського 

(1857-1931), українського художника-передвижника, пейзажиста 

7 

90 років від дня народження Маргарити Василівни Кринициної    

(1932–2005), української актриси кіно, лауреатки Державної премії 

України ім. Олександра Довженка (1999, разом з іншими), премії Гільдії 

кіноакторів України Міжнародного кінофестивалю «Стожари» (1999), 

народної артистки України (1996) 

7 
60 років від дня народження Любові Миколаївни Гумен (1962), 

української майстрині декоративно-ужиткового мистецтва (художня 

обробка шкіри) 

8 
135 років від дня народження Івана Федоровича Єрофеїва                         

(1882–1953), українського письменника, історика, літературознавця, 

фольклориста, етнографа 

8 
85 років від дня народження Бориса Яковича Портного (1937–2006), 

українського художника-живописця, графіка, заслуженого художника 

України (2001) 

8 

55 років від дня народження Нати Гранич (справж. – Наталія 

Василівна Гранич) (1967), української поетеси, літературної критикині, 

лауреатки Міжнародної літературної премії ім. Миколи Гоголя «Тріумф» 

(2003), Премії ім. Дмитра Нитченка (2004) 

8 

35 років від дня народження Ірини Іванівни Славінської (1987), 

української журналістки, перекладачки, літературознавиці, ведучої, 

громадської діячки, лауреатки Премії ім. Григорія Сковороди (Посольство 

Франції в Україні, 2016), Премії ім. Олександра Кривенка «За поступ у 

журналістиці» (2019) 

9 День художника (відзначається щорічно в другу неділю жовтня 

відповідно до Указу Президента України № 1132/98 від 09.11.1998 р.) 

10 
130 років від дня народження Іво Андрича (1892–1975), боснійського і 

сербського прозаїка хорватського походження, поета, есеїста, 

громадського діяча, лауреата Нобелівської премії з літератури (1961) 

10 

75 років від дня народження Ніни Митрофанівни Матвієнко (1947), 

української співачки (фолк-музика та фольклор), акторки, письменниці, 

педагогині, культурно-громадської діячки, лауреатки конкурсу «Молоді 

голоси» (Україна, 1978), Всесвітнього радіоконкурсу фольклорних пісень 

(Словаччина, 1978), Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1988) 

(нині – Національна премія України ім. Тараса Шевченка), Всеукраїнської 

премії «Жінка ІІІ тисячоліття» (2006), Літературно-мистецької премії 

ім. Олени Пчілки (2019), народної артистки України (1985), Героя України 

(2006) 

10 
75 років від дня народження Олександра Григоровича Ратнера (1947), 

українського поета, перекладача, лауреата Премії ім. Миколи Ушакова 

(2007), Літературної премії ім. Павла Кононенка (м. Дніпро) 

11 

95 років від дня народження Богдана Бойчука (1927–2017), 

українського діаспорного прозаїка, поета, перекладача, літературного 

критика, лауреата Міжнародної літературної премії ім. Миколи Гоголя 

«Тріумф» (1998), Міжнародної літературної премії ім. Григорія Сковороди 

«Сад божественних пісень» (2017, посмертно), Міжнародної літературно-

мистецької премії ім. Пантелеймона Куліша (2018, посмертно), 

Міжнародної літературно-мистецької премії «Світ Пограниччя» (2020, 

посмертно) (США) 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B9%D0%B7%D0%B0%D0%B6
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%94%D0%BE%D0%B2%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%94%D0%BE%D0%B2%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1999
https://uk.wikipedia.org/wiki/1996
https://uk.wikipedia.org/wiki/1987
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/1892
https://uk.wikipedia.org/wiki/1975
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BD%D1%96%D1%97_%D1%96_%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D0%B5%D1%97%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%B2_%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B7%D1%96_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/1961
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BB%D0%BA-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1974
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D0%86%D0%86%D0%86_%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8F%D1%87%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F_(%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D0%86%D0%86%D0%86_%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8F%D1%87%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F_(%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/1985
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://uk.wikipedia.org/wiki/1927
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%97%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA
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11 

80 років від дня народження Володимира Олександровича 

Яворівського (1942–2021), українського письменника, журналіста, 

публіциста, редактора, громадсько-політичного діяча, лауреата Державної 

премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1984) (нині – Національна премія України 

ім. Тараса Шевченка), Літературної премії ім. Дмитра Загула (Чернівецька 

область, 2005) 

11 
80 років від дня народження Йорга Мюллера (1942), швейцарського 

художника-ілюстратора 

12 
95 років від дня народження Юрія Володимировича Северина                 

(1927–2002), українського художника-живописця, графіка, ілюстратора, 

викладача, заслуженого художника України (1991) 

12 
90 років від дня народження Вілена Андрійовича Чеканюка            

(1932–2000), українського художника-живописця, заслуженого діяча 

мистецтв України, народного художника України (1982) 

12 

75 років від дня народження Світлани Костянтинівни Жолоб      

(1947–2011), української поетеси, перекладачки, редакторки, лауреатки 

Премії ім. М. Рильського (в галузі перекладу, 2004) (нині – Премія 

Кабінету Міністрів України ім. Максима Рильського) 

13 

85 років від дня народження Дмитра Омеляновича Горбачова (1937), 

українського мистецтвознавця, історика мистецтва України, викладача, 

міжнародного експерта мистецьких творів, лауреата Премії ім. Івана 

Огієнка, Премії ім. Олеся Білецького (в галузі літературної критики, 2010) 

14 День українського козацтва (відзначається щорічно відповідно до Указу 

Президента України № 966/99 від 07.08.1999 р.) 

14 

90 років від дня народження Богдани Михайлівни Фільц (1932–2021), 

української композиторки, музикознавиці, лауреатки Премії ім. Миколи 

Лисенка (1993), Премії ім. В. С. Косенка (за видатні досягнення в галузі 

музичної творчості для дітей та юнацтва, 2003), Мистецької премії «Київ» 

ім. Артемія Веделя (в галузі музичної композиції) (м. Київ, 2016), 

заслуженого діяча мистецтв України (1999) 

14 
70 років від дня народження Степана Юхимовича Куцого (1952), 

українського скульптора, художника-живописця, викладача, заслуженого 

художника України (2007) 

14 

55 років від дня народження Марини Анатоліївни Гончаренко (1967), 

української співачки, хорової диригентки, авторки пісень, лауреатки 

VI Всеукраїнського хорового конкурсу ім. Дениса Січинського (разом з 

колективом), народної артистки України (2016) 

15 
Міжнародний день білої тростини (незрячих людей) (відзначається 

щорічно за ініціативою Міжнародної федерації сліпих з 1970 р.) 

15 

120 років від дня народження Андрія Яковича Штогаренка          

(1902–1992), українського композитора, педагога, музично-громадського 

діяча, лауреата Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1974) (нині – 

Національна премія України ім. Тараса Шевченка), заслуженого діяча 

мистецтв України (1947), народного артиста України (1970) 

15 
120 років від дня народження Зінаїди Дмитрівни Охримович               

(1902–1974), української майстрині декоративно-ужиткового мистецтва 

(художнє ткацтво, кераміка) 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D1%87_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%A0%D0%A1%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D1%87_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%A0%D0%A1%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1982
https://uk.wikipedia.org/wiki/1947
https://uk.wikipedia.org/wiki/2011
https://uk.wikipedia.org/wiki/1937
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C
http://www.etnolog.org.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=162
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/2016
https://ru.wikipedia.org/wiki/1902
https://ru.wikipedia.org/wiki/1992
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1974
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D1%87_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2_%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D1%87_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2_%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1972
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15 

70 років від дня народження Анатолія Івановича Гая (1952–2021), 

українського письменника, журналіста, громадсько-політичного діяча, 

лауреата Літературно-мистецької премії ім. І. С. Нечуя-Левицького (м. Біла 

Церква, 1995), Київської обласної літературної премії ім. Григорія Косинки 

(2007), Міжнародної літературної премії ім. Івана Кошелівця 

(Німеччина/Ізраїль, 2012) Міжнародної літературної премії 

ім. М. Сингаївського (2015), Міжнародної літературної премії 

ім. Д. Бакуменка (2018), Міжнародної премії ім. Володимира Винниченка 

(2019) 

15 
70 років від дня народження Уляни Андріївни Шкром’юк (1952), 

української майстрині декоративно-ужиткового мистецтва (кераміка), 

лауреатки Премії ім. Катерини Білокур (2003) 

16 
185 років від дня народження Олександра Андрійовича Митрака 

(1837–1913), українського письменника, фольклориста, етнографа 

16 
125 років від дня народження Андрія Івановича Крамаренка           

(1897–1976), українського актора театру, викладача, народного артиста 

України (1946) 

16 

95 років від дня народження Ґюнтера Вільгельма Ґрасса (1927–2015), 

німецького письменника, поета, драматурга, есеїста, журналіста, 

громадського діяча, лауреата Премії німецьких критиків (1960), Премії 

ім. Георга Бюхнера (Німеччина, 1965), Премії ім. Теодора Фонтане (1968), 

Премії ім. Теодора Хойса (1969), Премії ім. Германа Кестена (Німеччина, 

1995), Премії ім. Томаса Манна (1996), Премії Соннінга (Данія, 1996), 

Премії Самуїла Богуміла Лінде (Польща/Німеччина, 1996), Премії 

ім. Ганса Фаллада (1996), Премії принцеси Астурійської (Іспанія, 1999), 

Нобелівської премії з літератури (1999), Премії ім. Ернста Толлера (2007) 

та ін. 

16 
90 років від дня народження Романа Юрійовича Шаха (1932–2005), 

українського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (художнє скло), 

заслуженого художника України (1983) 

16 
85 років від дня народження Володимира Тихоновича Затинайка 

(1937–2014), українського майстра декоративно-ужиткового мистецтва 

(художнє скло) 

16 
85 років від дня народження Олексія Володимировича Коваля (1977), 

українського художника-живописця, емальєра, етнознавця, лауреата 
Премії ім. Катерини Білокур (2020) 

17 
85 років від дня народження Володимира Михайловича Нестеренка 

(1937–2014), українського театрального режисера, викладача, народного 
артиста України (1999) 

17 

85 років від дня народження Нонни Андріївни Суржиної (1937), 
української оперної співачки, викладачки, лауреатки Державної премії 
УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1978, разом з іншими) (нині – Національна 
премія України ім. Тараса Шевченка), народної артистки України (1975) 

17 

75 років від дня народження Володимира Вікторовича Кукоренчука 
(1947), українського кінооператора, лауреата Державної премії УРСР 
ім. Т. Г. Шевченка (1985, разом з іншими) (нині – Національна премія 
України ім. Тараса Шевченка), заслуженого діяча мистецтв України (2008) 

https://uk.wikipedia.org/wiki/1952
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%B0_%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%B0_%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%86%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8_%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/1946
https://uk.wikipedia.org/wiki/1927
https://uk.wikipedia.org/wiki/2015
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%A5%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0_%D0%A4%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0_%D0%A4%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%B7_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%AD%D1%80%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/1983
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%94%D1%80&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8_%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/1937
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D1%87_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/2008
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17 

75 років від дня народження Орисі Михайлівни Яхневич (1947), 
української поетеси, авторки пісень, лауреатки Літературної премії 
ім. Григорія Никифорука (Городенківський район Івано-Франківської 
області, 1986), Літературної премії ім. Тараса Мельничука (м. Коломия, 
1997), Літературно-мистецької премії ім. Леся Мартовича 
(Городенківський район Івано-Франківської області, 2007) 

19 

100 років від дня народження Сергія Григоровича Нечипоренка 
(1922–2014), українського майстра декоративно-ужиткового мистецтва 
(художній текстиль), викладача, заслуженого діяча мистецтв України 
(1992), народного художника України (1996) 

19 

85 років від дня народження Євгена Івановича Безніска (1937–2015), 
українського художника, графіка, офортиста, ліногравера, монументаліста, 
лауреата Національної премії України ім. Тараса Шевченка (2006), 
народного художника України (2013) 

20 

110 років від дня народження Дезидерія Євгеновича Задора                      
(1912–1985), українського піаніста угорського походження, органіста, 
диригента, композитора, фольклориста, педагога, музичного діяча, 
лауреата Міжнародного радіоконкурсу піаністів ім. Фрідеріка Шопена 
(Прага (Чехословаччина), 1937), заслуженого діяча мистецтв України 
(1972) 

21 

350 років від дня народження Пилипа Степановича Орлика               

(1672–1742), українського політичного, державного і військового діяча, 
гетьмана України, письменника, публіциста, полеміста, автора документу 
«Пакти і Конституція прав і вольностей Війська Запорозького» – першої 
Конституції України 

21 
70 років від дня народження Сергія Олексійовича Баранника (1952), 

українського художника-живописця, графіка, монументаліста, заслуженого 
художника України (2009) 

22 

100 років від дня народження Тараса Сергійовича Кравцова                 
(1922–2013), українського композитора, музикознавця, викладача, лауреата 
Муніципальної премії ім. Іллі Слатіна (Харківська область, 2000), 
заслуженого діяча мистецтв України (2003) 

23 

70 років від дня народження Віктора Сергійовича Гирича (1952), 
українського театрального режисера, педагога, лауреата Премії Кабінету 
Міністрів України ім. Лесі Українки за літературно-мистецькі твори для 
дітей та юнацтва (2008, разом з іншими), Мистецької премії «Київ» 
ім. Амвросія Бучми (в галузі театрального мистецтва) (м. Київ, 2016), 
заслуженого діяча мистецтв України (1995), народного артиста України 
(2009) 

24 
Всесвітній день розвитку інформації (відзначається щорічно відповідно 

до рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/3038 (ХХVІІ) від 

19.12.1972 р.) 

24 
День Організації Об’єднаних Націй (відзначається щорічно відповідно 

до рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/168 (ІІ) від 31.10.1947 р.) 

24 
Міжнародний день шкільних бібліотек (відзначається в четвертий 

понеділок жовтня за ініціативою Міжнародної асоціації шкільних бібліотек 

з 1999 р.) 

24 
155 років від дня народження Миколи Федотовича Біляшівського 

(1867–1926), українського археолога, етнографа, мистецтвознавця, 

культурно-громадського діяча 

https://uk.wikipedia.org/wiki/1992
https://uk.wikipedia.org/wiki/1992
https://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1937_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2015_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/1952
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%C2%AB%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%C2%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D1%87_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/1995
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/2009
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25 

120 років від дня народження Григорія Олександровича Костюка 

(1902–2002), українського письменника, журналіста, літературознавця, 

критика, дослідника історії української літератури, викладача, 

громадського та політичного діяча, члена Міжнародного ПЕН-клубу, 

лауреата Премії фундації Антоновичів (США, 1988), Міжнародної премії 

ім. Володимира Винниченка (1991) (США) 

25 
90 років від дня народження Володимира Яремовича Савадова                      

(1932–2010), українського художника-ілюстратора 

25 
85 років від дня народження Наталі Омелянівни Кащук (1937–1991), 

української поетеси, прозаїка, новелістки, журналістки, перекладачки 

25 

70 років від дня народження Дмитра Миколайовича Курика (1952), 

українського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (художня 

обробка дерева), викладача, лауреата Премії ім. Георгія Гараса 

(Чернівецька область, 2003), заслуженого майстра народної творчості 

України (2011) 

25 

70 років від дня народження Романа Натановича Ширмана (1952), 

українського кінорежисера, сценариста, викладача, лауреата Мистецької 

премії «Київ» ім. Івана Миколайчука (в галузі кіномистецтва) (м. Київ, 

2021), заслуженого діяча мистецтв України 

25 

60 років від дня народження Тараса Володимировича Лучука (1962), 

українського поета, літературознавця, перекладача, філолога, науковця, 

теоретика літератури, викладача, лауреата Премії Кабінету Міністрів 

України ім. Максима Рильського (в галузі перекладу, 2020), Всеукраїнської 

літературної премії ім. Романа Гамади (в галузі перекладу) (м. Львів, 2020), 

Премії ім. Михайла Возняка (Львівська область, 2020) 

26 
115 років від дня народження Івана Васильовича Макогона            

(1907–2001), українського скульптора, викладача, народного художника 

України (1992) 

26 
75 років від дня народження Віталія Дмитровича Рогожи (1947), 

українського прозаїка, поета, драматурга, лауреата премії Президента 

України «Українська книжка року» (2016) 

26 

75 років від дня народження В’ячеслава Сиґизмундовича 

Криштофовича (1947), українського кінорежисера, сценариста, 

театрального педагога, лауреата Другої національної кінопремії «Золота 

дзиґа» (за внесок у розвиток українського кінематографа, 2017), 

заслуженого діяча мистецтв України (2000) 

26 
75 років від дня народження Ольги Миколаївни Матешко (1947), 

української актриси кіно, заслуженої артистки України (1978) 

26 

65 років від дня народження Олександра Івановича Смика (1957), 

українського поета, драматурга, барда, культуролога, лауреата Премії 

ім. Василя Стуса (2008), Всеукраїнської літературно-мистецької премії  

ім. Братів Богдана та Левка Лепких (2009), Премії ім. Володимира Гнатюка 

(в галузі етнографії та музейної справи) (Тернопільська область, 2010), 

заслуженого діяча мистецтв України (2018) 

26 

30 років від дня народження Олександра Олександровича Пушка 

(1992), українського письменника, лауреата Премії ім. Панаса Мирного 

(Полтавська область, 2013), Літературно-мистецької премії ім. братів 

Тютюнників (Зіньківський район Полтавської області, 2013), Міжнародної 

українсько-німецької літературної премії ім. Олеся Гончара (2014), 

Міжнародної літературної премії ім. Івана Кошелівця (Німеччина/Ізраїль, 

2014) 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1937
https://uk.wikipedia.org/wiki/1991
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%97%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/1952
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%C2%AB%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%C2%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%C2%AB%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%C2%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/1952
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1992
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj15_KKg4TzAhUD-aQKHXnJDMcQFnoECCcQAQ&url=https%3A%2F%2Fesu.com.ua%2Fsearch_articles.php%3Fid%3D2034&usg=AOvVaw0ucvboPAM9m5PYoKD9ALlE
https://uk.wikipedia.org/wiki/1947
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%B4%D0%B7%D0%B8%D2%91%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%B4%D0%B7%D0%B8%D2%91%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%B7%D0%B0_%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%83_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D1%87_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/2000
https://uk.wikipedia.org/wiki/1978
https://uk.wikipedia.org/wiki/1957
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%83%D1%81_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D1%87_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/1992
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%86%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BB%D1%8C
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27 
Всесвітній день аудіовізуальної спадщини (відзначається щорічно 

відповідно до резолюції, затвердженої на 33-й сесії Генеральної 

конференції ЮНЕСКО (2005) 

27 
140 років з часу заснування (1882) Кіровоградського академічного 

обласного українського музично-драматичного театру 

ім. М. Л. Кропивницького (м. Кропивницький) 

27 
75 років від дня народження Ніни Сергіївни Косарєвої (1947–2012), 

української майстрині декоративно-ужиткового мистецтва (художня 

обробка шкіри), заслуженого майстра народної творчості України (1982) 

28 
Міжнародний день анімації (заснований в 2002 році Міжнародною 

Асоціацією анімаційного кіно) 

28 
160 років від дня народження Степана Яновича (справж. – Степан 

Пилипович Курбас) (1862–1908), українського актора театру, співака, 

режисера 

28 
150 років від дня народження Терентія Макаровича Пархоменка 

(1872–1910), українського кобзаря 

29 
125 років від дня народження Юхима Максимовича Даниленка    

(1897–1957), українського архітектора, художника-реставратора 

29 

85 років від дня народження Миколи-Ярослава Миколайовича 

Гнатіва (1937–2015), українського письменника, історика, краєзнавця, 

літературознавця, редактора, видавця, громадського і політичного діяча, 

лауреата Національної премії України ім. Тараса Шевченка (2011, 

у співавторстві) 

29 

75 років від дня народження Михайла Федоровича Брозинського 

(1947), українського письменника, журналіста, редактора, лауреата Премії 

Фонду пам’яті журналіста Григорія Шабашкевича (Чернівецька область, 

1995), Літературної премії ім. Дмитра Загула (Чернівецька область, 2012), 

Премії ім. Івана Бажанського (Заставнівський район Чернівецької області) 

30 

140 років від дня народження Михайла Львовича Бойчука           

(1882–1937), українського художника, маляра-монументаліста, гравера, 

реставратора, педагога, засновника школи українського мистецтва 

«бойчукізм», одного із засновників монументального мистецтва України 

XX століття 

30 

95 років від дня народження Зінаїди Миколаївни Дехтярьової               

(1927-2004), української актриси театру та кіно, лауреатки Державної 

премії України ім. Тараса Шевченка (1996, разом з іншими) (нині – 

Національна премія України ім. Тараса Шевченка), народної артистки 

України (1968) 

30 

85 років від дня народження Віктора Пантелійовича Гамана         

(1937–2015), українського письменника, кореспондента, редактора, 

громадсько-політичного діяча, лауреата Літературно-мистецької премії 

ім. Івана Нечуй-Левицького, Міжнародної премії ім. Володимира 

Винниченка (2003) та ін., заслуженого працівника культури України (1997) 

30 
75 років від дня народження Таїсії Іванівни Ківшар (1947), української 

бібліографині, бібліотекознавиці, книгознавиці, педагогині, громадської 

діячки, заслуженого працівника культури України (2004) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1937_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2015_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%94%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/1947
https://uk.wikipedia.org/wiki/1995
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/1882
https://uk.wikipedia.org/wiki/1937
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B9%D1%87%D1%83%D0%BA%D1%96%D0%B7%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/1937
https://uk.wikipedia.org/wiki/2015
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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90 років від дня народження Кетрін Патерсон (1932), американської 

дитячої письменниці, лауреатки Премії Лесенратена (Німеччина, 1980), 

Премії «Срібний олівець» (Нідерланди, 1981), Премії ім. Ганса Крістіана 

Андерсена (міжнародна, 1998), Меморіальної премії ім. Астрід Ліндґрен 

(Швеція, 2006); внесена до Почесного списку Міжнародної ради з дитячої 

та юнацької літератури (Швейцарія, 1994) 

 

 

ЛИСТОПАД 
 

1 
День заснування Європейського Союзу (відзначається щорічно 

відповідно до Маастрихтського договору, який набув чинності 1 листопада 

1993 р.) 

1 
100 років від дня народження Петра Івановича Говді (1922–1991), 

українського мистецтвознавця, редактора, викладача, заслуженого діяча 

мистецтв України (1968) 

1 
90 років від дня народження Зої Петрівни Христич (1932–2016), 

української оперної співачки, педагогині, народної артистки України 

(1965) 

2 
75 років від дня народження Павли Іванівни Рогової (1947–2014), 

української бібліотекознавиці, бібліографині, викладачки, громадської 

діячки, заслуженого працівника культури України (2008) 

2 
50 років від дня народження Ольги Нарбут (1972), української 

майстрині традиційної української вишивки, арт-блогерки (засновниці 

онлайн-школи вишивки) 

3 

60 років від дня народження Ірен Віталіївни Роздобудько (1962), 

української письменниці, поетеси, журналістки, сценаристки, 

ілюстраторки, лауреатки міжнародного літературного конкурсу «Коронація 

слова» (2000, 2001, 2005), конкурсу «Книга року» ВВС (2006), премії 

ім. Нестора Літописця (2007), міжнародного конкурсу дитячої літератури 

«Портал» (2007), ХІІІ міжнародного телефестивалю «Маслина-Олива» в 

м. Бар (Чорногорія, 2008); володарки призу «Золотий Фенікс» 

міжнародного книжкового ярмарку в Харкові (2007 р.), літературної 

відзнаки «Золоті письменники України» (2012) 

3 

70 років від дня народження Леся Подерв’янського (справж. – 

Олександр Сергійович Подерв’янський) (1952), українського 

художника, письменника, драматурга-сатирика, лауреата театральної 

премії «Київська пектораль» (1991-1992) 

4 

150 років від дня народження Богдана Лепкого (справж. – Теодор 

Нестор Богдан Сильвестрович Лепкий) (1872–1941), українського 

письменника, поета, публіциста, літературознавця, мовознавця, історика 

літератури, критика, перекладача, редактора, видавця, художника, 

громадсько-культурного діяча 

4 

110 років від дня народження Віктора Іларіоновича Івченка                   

(1912–1972), українського кінорежисера, сценариста, педагога, лауреата 

Республіканської премії ім. Т. Г. Шевченка (1967) (нині – Національна 

премія України ім. Тараса Шевченка), народного артиста України (1960) 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1922
https://uk.wikipedia.org/wiki/1991
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D1%87_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2_%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D1%87_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2_%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1968
https://ru.wikipedia.org/wiki/1965
http://www.barabooka.com.ua/iren-rozdobud-ko/
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1872_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/1912
https://uk.wikipedia.org/wiki/1972
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/1969
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%A0
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4 

80 років від дня народження Дмитра Юсипа (1942), українського 

письменника, журналіста, публіциста, літературного критика, 

громадського діяча, лауреата Літературно-наукового конкурсу фонду 

Воляників-Швабінських при Фундації Українського Вільного Університету 

(США, 2001), Премії ім. Василя Стефаника (Івано-Франківська область, 

2005) , Премії ім. Олеся Білецького (в галузі літературної критики, 2006) 

4 

55 років від дня народження Наталії Юріївни Доляк (1967), 

української письменниці, драматургині, журналістки, сценаристки, 

лауреатки міжнародного літературного конкурсу «Коронація слова» (2011, 

2012, 2014, 2020), Всеукраїнської літературної премії ім. Василя 

Симоненка (2016), Всеукраїнської літературної премії ім. Михайла 

Коцюбинського (2017), Всеукраїнського конкурсу «Українська революція 

1917–1921 років» (2018) 

6 
175 років від дня народження Якова Павловича Новицького        

(1847–1925), українського історика, фольклориста, етнографа, педагога, 

краєзнавця 

6 
120 років від дня народження Якова Павловича Затенацького             

(1902–1986), українського мистецтвознавця, лауреата Державної премії 

України в галузі науки і техніки (1971, разом з іншими) 

6 
115 років від дня народження Семена Михайловича Жураховича         

(1907–1997), українського письменника, сценариста, кореспондента, 

лауреата Літературної премії ім. Юрія Яновського (1985) 

6 
75 років від дня народження Мішель Джейн Магоріан (1947), 

англійської дитячої письменниці, лауреатки літературних премій Guardian 

Award и Costa Book Awards 

7 
165 років від дня народження Дмитра Івановича Багалія (1857–1932), 

українського історика, філософа, бібліографа, бібліотекознавця, 

музеєзнавця, етнографа, педагога, громадського діяча 

7 
105 років від дня народження Миколи Романовича Варенні           

(1917–2001), українського живописця, графіка, педагога, дослідника 

Гуцульщини, заслуженого художника України (1987) 

7 
85 років від дня народження Віталія Григоровича Демченка (1937), 

українського поета, перекладача, публіциста, лауреата Літературної премії 

ім. Дмитра Загула (Чернівецька область, 2010) 

7 

80 років від дня народження Віктора Никаноровича Грабовського 

(1942), українського поета, журналіста, редактора, літературознавця, 

літературного критика, перекладача, лауреата Літературної премії 

ім. Володимира Сосюри (2006), Премії ім. Дмитра Нитченка (2009), Премії 

ім. Івана Огієнка (2012), заслуженого діяча мистецтв України (2007) 

8 

140 років від дня народження Дмитра Михайловича Байди-Суховія 

(1882–1974), українського актора театру та кіно, режисера, співака-

бандуриста, збирача та пропагандиста українських народних пісень, одного 

із засновників українського кіно 

8 
120 років від дня народження Дмитра Євменовича Балацького     

(1902–1981), українського музиканта, хорового диригента 

8 

100 років від дня народження Платона Олександровича Білецького 

(1922–1998), українського художника, мистецтвознавця, викладача, 

лауреата Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1982) (нині – 

Національна премія України ім. Тараса Шевченка), заслуженого діяча 

мистецтв України (1991) 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/1967
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0_2011
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8F_%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8F_%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/1969
https://uk.wikipedia.org/wiki/1917
https://uk.wikipedia.org/wiki/2001
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%86%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1937
https://uk.wikipedia.org/wiki/1902
https://uk.wikipedia.org/wiki/1981
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1922_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1998_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1974
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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8 
40 років від дня народження Лорен Олівер (1982), американської 

письменниці 

9 

Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного 

мистецтва (відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України 

№ 1209/2011 від 30.12.2011 р. зі змінами, внесеними Указом № 717/2013 

від 30.12.2013 р.)  

9 
День української писемності та мови (відзначається щорічно відповідно 

до Указу Президента України № 1241/97 від 06.11.1997 р.)  

11 
120 років від дня народження Андрія Федоровича Проценка          

(1902-1984), українського флейтиста, викладача, заслуженого артиста 

України (1946) 

12 
95 років від дня народження Андрія Степановича Гунька (1927–1986), 

українського художника, заслуженого майстра народної творчості України 

(1983) 

13 
130 років від дня народження Якова Омеляновича Риженка                 

(1892–1974), українського історика, мистецтвознавця, етнографа, 

музейного діяча 

13 
85 років від дня народження Володимира Федоровича Іванова             

(1937–2010), українського музикознавця, композитора, педагога, 

заслуженого працівника освіти України (2005) 

13 
85 років від дня народження Остапа Юрійовича Кіндрачука (1937), 

українського кобзаря, бандуриста, громадського діяча 

13 

75 років від дня народження Володимира Павловича Слєпченка 

(1947), українського художника-портретиста, графіка, монументаліста, 

викладача, лауреата Премії ім. Івана Огієнка (2019) та ін., заслуженого 

діяча мистецтв України (1998), народного художника України (2009) 

14 
140 років від дня народження Павла Прокоповича Хаустова                

(1882–1949), українського архітектора, містобудівника, педагога 

14 

115 років від дня народження Астрід Ліндґрен (1907–2002), шведської 

дитячої письменниці, лауреатки Премії ім. Ганса Крістіана Андерсена 

(міжнародна, 1958), Шведської державної премії з літератури (1969), 

Премії миру німецьких книгарів (1978), Міжнародної літературної премії 

ім. Януша Корчака (1979), премії «Срібний стилос» (1983), Літературної 

премії Сельми Лаґерлеф (Швеція, 1986), Премії «За правильний спосіб 

життя» (міжнародна/Швеція, 1994), Чилійської премії Габріели Містраль; 

кавалера Ордену усмішки 

14 

110 років від дня народження Андрія Самійловича Малишка                  

(1912–1970), українського поета, журналіста, публіциста, військового 

кореспондента, редактора, сценариста, перекладача, літературного критика, 

лауреата Республіканської премії ім. Т. Г. Шевченка (1964) (нині – 

Національна премія України ім. Тараса Шевченка) 

14 
85 років від дня народження Антоніни Феофанівни Паламарчук 

(1937–2011), української актриси, народної артистки України (1984) 

14 
70 років від дня народження Анатолія Григоровича Сазанського 

(псевд. – Мандрівний Поет) (1952), українського поета, публіциста 

15 

160 років від дня народження Ґергарта Йогана Роберта Гауптмана 

(1862–1946), німецького письменника, драматурга, лауреата Премії Франца 

Ґрильпарцера (Австрія, 1896, 1899, 1905), Нобелівської премії з літератури 

(1912), Премії Ґете міста Франкфурт (Німеччина, 1932) 

https://uk.wikipedia.org/wiki/1946
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/1937
https://uk.wikipedia.org/wiki/2010
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D1%87_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D1%87_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/1882
https://uk.wikipedia.org/wiki/1949
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%83_%D0%BD%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%83_%D0%BD%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/1978
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%AF%D0%BD%D1%83%D1%88%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B0%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%AF%D0%BD%D1%83%D1%88%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B0%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%80%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/1983
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B8_%D0%9B%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B5%D1%84
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B8_%D0%9B%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B5%D1%84
https://uk.wikipedia.org/wiki/1986
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1_%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F%C2%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1_%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F%C2%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/1994
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%96%D0%B5%D0%BB%D0%B0_%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D1%83%D1%81%D0%BC%D1%96%D1%88%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/1912
https://uk.wikipedia.org/wiki/1970
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/1969
https://uk.wikipedia.org/wiki/1862
https://uk.wikipedia.org/wiki/1946
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F+%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B0+%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%B0&action=edit&editintro=T:%D0%9D%D0%B5%D1%82_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/editintro&preload=T:%D0%9D%D0%B5%D1%82_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/preload&preloadparams%5B%5D=Q1445780&preloadparams%5B%5D=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F+%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B0+%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%B0&preloadparams%5B%5D=%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F+%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B0+%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%B0&action=edit&editintro=T:%D0%9D%D0%B5%D1%82_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/editintro&preload=T:%D0%9D%D0%B5%D1%82_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/preload&preloadparams%5B%5D=Q1445780&preloadparams%5B%5D=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F+%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B0+%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%B0&preloadparams%5B%5D=%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%B7_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/1912
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D1%91%D1%82%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%84%D1%83%D1%80%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1932_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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15 

70 років від дня народження Миколи Миколайовича Максимця 

(1952), українського письменника, журналіста, публіциста, літератора, 

редактора, лауреата Міжнародної літературної премії ім. Миколи Гоголя 

«Тріумф» (2013), Міжнародної літературно-мистецької премії 

ім. Пантелеймона Куліша (2014), Літературної премії ім. Леоніда Глібова 

(Чернігівська область, 2015), нагороджений медаллю «Олександра 

Довженка» (2020) 

16 
Міжнародний день толерантності (відзначається щорічно відповідно до 

рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/51/95 від 12.12.1996 р.) 

16 
День працівників радіо, телебачення та зв’язку (відзначається щорічно 

відповідно до Указу Президента України № 667/94 від 11.11.1994 р.) 

16 
105 років від дня народження Василя Семеновича Кваші (1917–1987), 

українського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (різьблення по 

дереву), заслуженого майстра народної творчості України (1964) 

16 

100 років від дня народження Жозе де Соуза Сарамаґо (1922–2010), 

португальського письменника, поета, есеїста, лауреата Премії Флаяно 

(Португалія, 1992), Незалежної премії зарубіжної літератури 

(Великобританія, 1993), Премії Камоенса (Португалія, 1995), Нобелівської 

премії з літератури (1998), Американської премії з літератури (2004) 

16 

75 років від дня народження Юрія Михайловича Шкодовського 

(1947–2020), українського архітектора, педагога, лауреата Державної 

премії України в галузі архітектури (2001), народного архітектора України 

(2004) 

16 

60 років від дня народження Тетяни Іванівни Музиченко (1962), 

української майстрині декоративно-ужиткового мистецтва (художня 

кераміка), викладачки, лауреатки Мистецької премії «Київ» ім. Сергія 

Колоса (в галузі народного декоративного мистецтва) (м. Київ, 2021) 

17 

80 років від дня народження Аркадія Степановича Музичука (1942), 

українського поета, публіциста, кіносценариста, лауреата Літературної 

премії ім. Наталі Забіли (2015), Премії ім. В’ячеслава Чорновола за кращу 

публіцистичну роботу в галузі журналістики (2015), Літературної премії 

ім. Остапа Вишні (2019) та ін., заслуженого журналіста України (2011) 

17 
65 років від дня народження Світлани Леонідівни Зеленої (1957), 

української художниці-монументалістки, живописця, графіка 

17 

40 років від дня народження Софії Юріївни Андрухович (1982), 

української письменниці, публіцистки, перекладачки, лауреатки премії 

«Книга року BBC» (Україна, 2014), книжкової премії «ЛітАкцент року» 

(2014), Літературної премії ім. Джозефа Конрада-Коженьовського 

(Польський Інститут у Києві, 2015), премії Фонду Лесі та Петра Ковалевих 

(Союз українок Америки, 2015), Вишеградської літературної премії 

Східного партнерства (2017) 

18 

75 років від дня народження Миколи Івановича Ляпаненка (1947), 

українського письменника, журналіста, радіоредактора, лауреата Премії 

ім. Івана Франка у галузі інформаційної діяльності (2009, разом з іншими), 

Премії ім. В’ячеслава Чорновола за кращу публіцистичну роботу в галузі 

журналістики (2012, разом з іншими), Літературно-мистецької премії 

ім. Дмитра Луценка «Осіннє золото» (2013), заслуженого журналіста 

України (1984) 

https://uk.wikipedia.org/wiki/1952
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/1964
https://uk.wikipedia.org/wiki/1922
https://uk.wikipedia.org/wiki/2010
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://fantlab.ru/award101#c1734
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%B7_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%B7_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B2_%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B7%D1%96_%D0%B0%D1%80%D1%85%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B2_%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B7%D1%96_%D0%B0%D1%80%D1%85%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/2001
https://uk.wikipedia.org/wiki/2004
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%C2%AB%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%C2%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%84%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%9A%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/1947
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%9E%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/1984
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18 

70 років від дня народження Олександра Юрійовича Есаулова (1952), 

українського письменника, автора творів для дітей, дипломанта 

Міжнародної асамблеї фантастів «Дитячий Портал» (2006), міжнародного 

літературного конкурсу «Коронація слова» (2009) 

18 

40 років від дня народження Ірини Андріївни Цілик (1982), української 

письменниці, поетеси, авторки пісень, кінорежисерки, лауреатки Премії 

Вілениці (Словенія, 2008), міжнародного поетичного фестивалю «Meridian 

Czernowitz» (Чернівці, 2015-2016), Lyrik für Alle (конференція Babelsprech, 

Зальцбург (Австрія), 2016), літературного фестивалю «Місяць авторських 

читань» (Чехія, 2016), Poesiefestival Berlin (Німеччина, 2017), Премії 

ім. Фелікса Соболєва (2020), кінофестивалю незалежного кіно «Санденс» 

(США, 2020), міжнародного фестивалю документального кіно про права 

людини «Docudays UA» (2020), премії Міжнародної асоціації 

документалістів (2021) та ін. 

19 
95 років від дня народження Музи Миколаївни Панаєвої (1927–2000), 

української художниці кіно по костюмах, художниці-постановниці 

19 
70 років від дня народження Василя Васильовича Простопчука    

(1952–2019), українського прозаїка, поета, сатирика, редактора, лауреата 

Премії ім. Дмитра Нитченка, заслуженого журналіста України (2002) 

19 

70 років від дня народження Лідії Миколаївни Бебешко (1952), 

української майстрині декоративно-ужиткового мистецтва (художня 

вишивка, мереживоплетіння, лялькарство), викладачки, заслуженого 

майстра народної творчості України 

19 

70 років від дня народження Михайла Васильовича Прудника (1952), 

українського письменника-гумориста, редактора, лауреата Літературної 

премії ім. Остапа Вишні, Міжнародного гумористичного конкурсу 

«Алеко» (Болгарія, 2012), заслуженого журналіста України 

19 

60 років від дня народження Євгена Володимировича Пашковського 

(1962), українського письменника, есеїста, редактора, лауреата 

міжнародної премії Фундації доктора М. Дем’яніва «Свобода і мир для 

України» (1993), літературної Премії ім. Євгена Бачинського «У свічаді 

слова» (США, 1996), Національної премії України ім. Тараса Шевченка 

(2001) 

20 
Всесвітній день дитини (відзначається щорічно відповідно до рішення 

Генеральної Асамблеї ООН A/RES/836 (ІХ) від 14.12.1954 р.) 

20 
100 років від дня народження Петра Панасовича Сиченка                      

(1922–2004), українського прозаїка, поета 

20 
60 років від дня народження Романа Станіславовича Опалинського 

(1962), українського живописця, графіка, заслуженого художника України 

(2009) 

21 
Всесвітній день телебачення (відзначається щорічно відповідно до 

рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/51/205 від 17.12.1996 р.) 

21 
День Гідності та Свободи (відзначається щорічно відповідно до Указу 

Президента № 872/2014 від 13.11.2014 р.) 

21 
120 років від дня народження Анатолія Никоновича Волненка            

(1902–1965), українського художника театру, сценографа, педагога, 

заслуженого діяча мистецтв України (1958) 

21 
115 років від дня народження Петра Олександровича Лубенського 

(справж. – Петро Олександрович Афонський) (1907–2003), українського 

письменника, драматурга, кіносценариста 

https://uk.wikipedia.org/wiki/1952
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1982
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%92%D1%96%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%92%D1%96%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/Meridian_Czernowitz
https://uk.wikipedia.org/wiki/Meridian_Czernowitz
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B2%D1%86%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%8F%D1%86%D1%8C_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%8F%D1%86%D1%8C_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/1962_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/1993
https://uk.wikipedia.org/wiki/1996
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21 
100 років від дня народження Михайла Гавриловича Бєльського 

(1922–1994), українського художника-живописця, народного художника 

України (1978) 

21 

70 років від дня народження Сергія Георгійовича Якутовича                  

(1952–2017), українського художника, графіка, книжкового ілюстратора, 

лауреата почесної премії Берлінського міжнародного кінофестивалю 

(1985), Національної премії України ім. Тараса Шевченка (2004), 

міжнародної Премії ім. Миколи Гоголя (Італія, 2011) та ін., народного 

художника України (2008) 

21 
45 років від дня народження Алли Володимирівни Рогашко (1977), 

української письменниці, сценаристки, журналістки, редакторки, 

переможниці конкурсу «Краща книга Рівненщини» (2019, 2020) 

22 
100 років від дня народження Олександра Івановича Вовка                

(1922-2004), українського живописця, заслуженого художника України 

22 
90 років від дня народження Петра Григоровича Зуба (1932–2007), 

українського письменника, автора пісень, музиканта, фольклориста, 

викладача, заслуженого працівника культури України 

23 

115 років від дня народження Івана Кошелівця (справж. – Іван 

Максимович Ярешко) (1907–1999), українського публіциста, 

літературного критика, літературознавця, редактора, перекладача, 

громадського діяча (Німеччина) 

23 

65 років від дня народження Григорія Миколайовича Цимбалюка 

(1957), українського письменника, кореспондента, редактора, лауреата 

Премії ім. Василя Земляка (Житомирська область, 2012), Літературної 

премії ім. Василя Юхимовича (2014), Премії ім. Івана Огієнка (2015), 

Літературно-мистецької премії ім. Лесі Українки (Житомирська область, 

2016) 

23 

50 років від дня народження Тараса Володимировича Лютого (1972), 

українського письменника, есеїста, філософа, колумніста, музиканта, 

викладача, лауреата Премії ім. Петра Могили Національного університету 

«Києво-Могилянська академія» (2016) 

25 
460 років від дня народження Фелікса-Лопе де Веги-і-Карпіо             

(1562–1635), іспанського драматурга, поета, новеліста, комедіографа епохи 

Відродження 

25 

105 років від дня народження Михайла Григоровича Івасюка      

(1917–1995), українського письменника, літературознавця, фольклориста, 

педагога, громадсько-культурного діяча, лауреата Літературної премії 

ім. Дмитра Загула (Чернівецька область, 1992), Літературно-мистецької 

премії ім. Сидора Воробкевича (Чернівецька область, 1993) 

25 

85 років від дня народження Юрія Борисовича Холодова (1937), 

українського музиканта (альтиста), письменника, лауреата Державної 

премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1977, у складі колективу) (нині – 

Національна премія України ім. Тараса Шевченка), народного артиста 

України (1987) (США) 

26 
Всесвітній день інформації (відзначається щорічно за ініціативою 

Міжнародної академії інформатизації (МАІ) з 1994 р.) 

26 
170 років від дня народження Йосипа Андрійовича Тимченка              

(1852–1924), українського оператора, механіка-кіновинахідника, фактично – 

першовідкривача кіно 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1952_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2017_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/1977
https://uk.wikipedia.org/wiki/1907
https://uk.wikipedia.org/wiki/1999
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/1957
https://uk.wikipedia.org/wiki/1972
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84
https://uk.wikipedia.org/wiki/1917
https://uk.wikipedia.org/wiki/1995
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B4%D1%96%D1%80_%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/1987
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
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26 
110 років від дня народження Григорія Митрофановича 

Канишевського (1912–1991), українського актора, режисера, народного 

артиста України (1964) 

26 
100 років від дня народження Миколи Івановича Батога (1922–2008), 

українського художника-графіка, мистецтвознавця 

26 

90 років від дня народження Михайла Миколайовича Ткача        

(1932–2007), українського поета, пісняра, кінодраматурга, лауреата 

Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1973, разом з іншими) (нині – 

Національна премія України ім. Тараса Шевченка), заслуженого діяча 

мистецтв України (1993), народного артиста України (2002) 

26 

80 років від дня народження Антона Степановича Овчара (1942), 

українського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (різьблення по 

дереву), лауреата Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1982, разом 

з іншими) (нині – Національна премія України ім. Тараса Шевченка) 

26 

80 років від дня народження Олександра Олександровича Климчука 

(1942–2015), українського письменника, публіциста, сценариста, 

редактора, критика, лауреата Премії ім. Дмитра Нитченка (2009), 

Всеукраїнської літературної премії ім. Василя Симоненка (2013) та ін., 

заслуженого діяча мистецтв України (2006) 

27 
110 років від дня народження Арія-Леона Семеновича Вайнгорта 

(1912–1994), українського архітектора, краєзнавця 

27 

100 років від дня народження Анастасії Трохимівни Рак (1922–2014), 

української майстрині декоративно-ужиткового мистецтва (народне 

малярство, розпис на склі), лауреатки Премії ім. Катерини Білокур (1998), 

заслуженого майстра народної творчості України (2007) 

28 
95 років від дня народження Бориса Олександровича Мачерета  

(1927–1982), українського кінооператора 

28 

70 років від дня народження Богдана Васильовича Коржа (1952), 

українського скульптора, лауреата Премії ім. Йосипа Бокшая та 

Адальберта Ерделі в галузі образотворчого та декоративно-прикладного 

мистецтва (Закарпатська область, 1997, 2008), заслуженого художника 

України (2016) 

29 
220 років від дня народження Вільгельма Гауфа (1802–1827), 

німецького письменника, новеліста, казкаря 

29 
190 років від дня народження Луїзи Мей Олкотт (1832–1888), 

американської дитячої письменниці, поетеси 

29 
75 років від дня народження Ніни Петрівни Реус (1947), української 

актриси кіно, заслуженої артистки України (2007) 

29 
60 років від дня народження Елеонори Василівни Білінської (1962), 

української майстрині декоративно-ужиткового мистецтва (розпис на склі) 

30 
355 років від дня народження Джонатана Свіфта (1667–1745), 

англійського письменника-сатирика ірландського походження, майстра 

алегорії, публіциста, громадського діяча 

30 

205 років від дня народження Хрістіана Матіаса Теодора Моммзена 

(1817–1903), німецького історика, філолога, юриста, політичного діяча, 

найвидатнішого історика XIX ст. в галузі історії античного Риму і 

Римського права, лауреата Нобелівської премії з літератури (1902) 

30 
105 років від дня народження Ганни Йосипівни Леончук (1917–1979), 

української майстрині декоративно-ужиткового мистецтва (ткацтво), 

заслуженого майстра народної творчості України (1966) 

https://uk.wikipedia.org/wiki/1964
https://uk.wikipedia.org/wiki/1969
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D1%87_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D1%87_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/1942
https://uk.wikipedia.org/wiki/1969
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0_%D0%9D%D0%B8%D1%82%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1817
https://uk.wikipedia.org/wiki/1903
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/19_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%A0%D0%B8%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%B7_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/1902
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30 

75 років від дня народження Катерини Вакулівни Мотрич (1947), 

української письменниці, лауреатки Мистецької премії «Київ» ім. Івана 

Миколайчука (в галузі кіномистецтва) (м. Київ, 2004), Премії ім. Івана 

Огієнка (2007) 

 

 

ГРУДЕНЬ 
 

1 

85 років від дня народження Андрія Олександровича Содомори 

(1937), українського письменника, перекладача, науковця, лауреата Премії 

ім. Максима Рильського (в галузі перекладу, 1986) (нині – Премія Кабінету 

Міністрів України ім. Максима Рильського), Премії фундації Антоновичів 

(США, 2004), Премії ім. Григорія Кочура (в галузі перекладу, 2010), Премії 

ім. Михайла Возняка (в номінації «Літературознавство, критика, 

переклади») (Львівська область)  

1 
75 років від дня народження Неллі Василівни Ножинової (1947), 

української театральної актриси, співачки, педагогині, народної артистки 

України (1996) 

1 

55 років від дня народження Альбертіни Зулло (1967), швейцарської 

художниці, ілюстраторки книжок, викладачки, володарки нагороди 

«Золоте яблуко» Бієнале ілюстрації в Братиславі (Словаччина, 1999), 

лауреатки Премії ім. Ганса Крістіана Андерсена (в галузі книжкової 

ілюстрації) (міжнародна, 2020) та ін. 

2 
120 років від дня народження Варвари Олексіївни                             

Губенко-Маслюченко (1902–1983), української актриси театру та кіно, 

письменниці 

2 
120 років від дня народження Катерини Федорівни Перелісної 

(справж. – Катерина Федорівна Глянько-Попова) (1902–1995), 

української дитячої письменниці (США) 

2 

85 років від дня народження Петра Ільковича Осадчука                           

(1937–2014), українського поета, перекладача, літературного критика, 

громадського діяча, лауреата Премії ім. Володимира Сосюри (1996), 

Міжнародної літературної премії ім. Івана Кошелівця (Німеччина/Ізраїль, 

2001), Премії ім. Степана Олійника (2002), Літературної премії ім. Павла 

Тичини (2003), Всеукраїнської літературно-мистецької премії ім. Степана 

Руданського (2004), Літературної премії ім. Леоніда Вишеславського 

«Планета поета» (2007), Літературної премії ім. Анатолія Бортняка (2010) 

2 
70 років від дня народження Миколи Олексійовича Юхти (1952), 

українського художника-живописця, графіка, заслуженого художника 

України (2013) 

3 
Міжнародний день людей з інвалідністю (відзначається відповідно до 

резолюції Генеральної Асамблеї ООН A/RES/47/3 від 14.10.1992 р.) 

3 
300 років від дня народження Григорія Савича Сковороди                       

(1722–1794), видатного українського філософа-містика, богослова, 

просвітителя-гуманіста, поета, байкаря, перекладача, мандрівного вчителя 

3 
120 років від дня народження Іллі Ніссоновича Штільмана                    

(1902–1966), українського художника-живописця, педагога, заслуженого 

діяча мистецтв України (1946) 

3 
100 років від дня народження Мойсея Файбовича Гантмана                 

(1922–2010), українського живописця, художника кіно 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%C2%AB%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%C2%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%9A%D0%BE%D1%87%D1%83%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/1996
https://uk.wikipedia.org/wiki/1937
https://uk.wikipedia.org/wiki/2014
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8F%D0%BA_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9_%D0%90%D0%B3%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/1722
https://uk.wikipedia.org/wiki/1794
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B5%D1%82
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3 
85 років від дня народження Володимира Івановича Міщенка               

(1937–2008), українського письменника, журналіста, редактора 

3 
85 років від дня народження Івана Михайловича Сльоти (1937–2014), 

українського музиканта, хорового диригента, автора поетичних та 

музичних збірок, педагога, народного артиста України (1979) 

3 

35 років від дня народження Андрія Степановича Любки (1987), 

українського письменника, поета, есеїста, публіциста, перекладача, 

лауреата міжнародного фестивалю поезії «Київські лаври» (2011), премії 

Фонду Лесі та Петра Ковалевих (Союз українок Америки, 2017), Премії 

ім. Юрія Шевельова (в галузі есеїстики, 2017) 

4 
110 років від дня народження Євгена Дмитровича Вахняка                    

(1912–1998), українського хорового диригента, композитора, педагога, 

народного артиста України (1992) 

4 
90 років від дня народження Олега Семеновича Тимошенка                  

(1932–2010), українського хорового диригента, педагога, народного 

артиста України (1992) 

5 

90 років від дня народження Софії Йосипівни Грици (1932), 

української музикознавиці, фольклористки, славістки, етномузикологині, 

етнокультурологині, лауреатки Премії ім. М. В. Лисенка (1999), Премії 

НАН України ім. Ф. М. Колесси (1999) 

5 
85 років від дня народження Анатолія Михайловича Жежера (1937), 

українського художника-живописця, заслуженого художника України 

(2014) 

6 
85 років від дня народження Георгія Яковича Шкляревського (1937), 

українського кінорежисера, викладача, заслуженого діяча мистецтв 

України (2002) 

6 

80 років від дня народження Петера Гандке (1942), австрійського 

письменника, поета, драматурга, есеїста, сценариста, перекладача, лауреата 

Премії Гергарта Гауптмана (Німеччина, 1967), Літературної премії Штирії 

(Австрія, 1972), Премії «Бамбі» (Німеччина, 1978), Премії Жоржа Садуля 

(1978), Премії Франца Кафки (Австрія, 1979), Премії Франца Грільпарцера 

(1983, 1991), Премії Франца Набля (м. Ґрац (Австрія), 1985), Великої 

австрійської державної літературної премії (1987), Премії Вілениці 

(Словенія, 1987), Літературної премії Бремена (1988), Премії пам’яті 

Шиллера (Німеччина, 1995), Премії Зіґфріда Унзельда (Німеччина, 2004), 

Берлінської премії Генріха Гейне (2007), Літературної премії Франца 

Кафки (Прага, 2009), Премії Вінценца Ріцці (2010), Театральної премії 

Нестроя (2011, 2018), Літературної премії «Кандід» (2011), Премії 

Айншпілера (Словенія, 2013), Міжнародної премії Ібсена (Норвегія, 2014), 

Премії ім. Ельзи Ласкер-Шюлер для драматургів (2014), Італійської 

літературної премії «Преміо сканно» (2016), Премії Вюрта (2016), Премії 

Милована Відаковича (2017), Нобелівської премії з літератури (2019) та ін. 

6 
60 років від дня народження Сергія Івановича Зажитька (1962), 

українського композитора, лауреата Всеукраїнського конкурсу молодих 

композиторів (Київ, 1979), Премії ім. Б. М. Лятошинського (2014) 

7 
120 років від дня народження Миколи В’ячеславовича Холостенка 

(1902–1978), українського архітектора 

7 
115 років від дня народження Мирона Олексійовича Федоріва                 

(1907–1996), українського хорового диригента, композитора, 

музикознавця, педагога (США) 

https://uk.wikipedia.org/wiki/1937
https://uk.wikipedia.org/wiki/2008
https://uk.wikipedia.org/wiki/1979
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D0%B5%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/1992
https://uk.wikipedia.org/wiki/1992
https://uk.wikipedia.org/wiki/2002
https://uk.wikipedia.org/wiki/1942
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%96_(%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%96%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B0_%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%BA%D0%B8_(%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B0_%D2%90%D1%80%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D2%90%D1%80%D0%B0%D1%86
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%BA%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%BA%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%92%D1%96%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B0_%D0%A0%D1%96%D1%86%D1%86%D1%96&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%C2%AB%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%96%D0%B4%C2%BB&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%90%D0%B9%D0%BD%D1%88%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%90%D0%B9%D0%BD%D1%88%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%95%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%B8_%D0%9B%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%80-%D0%A8%D1%8E%D0%BB%D0%B5%D1%80_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%92%D1%8E%D1%80%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%B7_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/1962


98 

 

7 

75 років від дня народження Енн Файн (1947), англійської дитячої 

письменниці, лауреатки Дитячої книжкової премії Nestlé (1989), премії 

Guardian Children’s Fiction Prize (Великобританія, 1990), премії British Book 

Awards (Великобританія, 1991, 1994), Вайтбредської премії (1993, 1996), 

володарки нагороди «Медаль Карнегі» (Великобританія, 1989, 1992), 

звання «Children’s Laureate» (Великобританія, 2001) 

8 
190 років від дня народження Б’єрнстьєрне Мартініуса Б’єрнсона 

(1832–1910), норвезького письменника, поета, драматурга, журналіста, 

публіциста, лауреата Нобелівської премії з літератури (1903) 

8 
130 років від дня народження Марії Миколаївни Тарновської             

(1892–1975), української письменниці (США) 

8 
115 років від дня народження Антона Федоровича Хижняка                 

(1907–1993), українського письменника, редактора 

8 

115 років від дня народження Климентія Яковича Домінчена                    

(1907–1993), українського композитора, диригента, лауреата Державної 

премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1986) (нині – Національна премія України 

ім. Тараса Шевченка), народного артиста України (1973) 

8 
95 років від дня народження Миколи Федоровича Манойла                  

(1927–1998), українського оперного співака, педагога, громадського діяча, 

народного артиста України (1971) 

8 

85 років від дня народження Івана Володимировича Чумака (1937), 

українського письменника, журналіста, редактора, лауреата Міжнародної 

літературної премії ім. Григорія Сковороди «Сад божественних пісень», 

Літературної премії ім. Юрія Яновського, Літературної премії «Благовіст», 

заслуженого журналіста України (1997) 

8 
85 років від дня народження Миколи Леонідовича Огренича                  

(1937–2000), українського оперного співака, педагога, народного артиста 

України (1975) 

8 

75 років від дня народження Віктора Степановича Мужчиля (1947), 

українського композитора, викладача, лауреата Премії ім. М. В. Лисенка 

(1992), муніципальної премії ім. С. С. Богатирьова (м. Харків, 2006), 

заслуженого діяча мистецтв України (1999) 

9 

125 років від дня народження Бориса Тена (справж. – Микола 

Васильович Хомичевський) (1897–1983), українського поета, 

перекладача, лауреата Премії ім. Максима Рильського (в галузі перекладу, 

1979) (нині – Премія Кабінету Міністрів України ім. Максима Рильського) 

9 
95 років від дня народження Тамари Йосипівни Мельниченко               

(1927–2009), української письменниці, поетеси 

10 
65 років від дня народження Тетяни Костянтинівни Касьян (1957), 

української художниці декоративно-ужиткового мистецтва (батик), 

викладачки, заслуженого художника України (2005) 

11 
160 років від дня народження Степана Артемовича Пасюги                 

(1862–1933), українського незрячого співака-кобзаря, вчителя 

12 
День благодійництва (відзначається щорічно у другу неділю грудня 

відповідно до Указу Президента України № 1220/2007 від 13.12.2007 р.) 

12 
135 років від дня народження Олександра Адріановича 

Назаревського (1887–1977), українського літературознавця, бібліографа 

12 

110 років від дня народження Еґнера Турбйорна (1912–1990), 

норвезького дитячого письменника, драматурга, перекладача, художника-

ілюстратора, лауреата Премії Каппелена (Норвегія, 1979), Премії Пер 

Гюнта (Норвегія, 1983) та ін. 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B8%D1%82%D1%8F%D1%87%D0%B0_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_Nestl%C3%A9&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/1989
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Guardian_Children%27s_Fiction_Prize&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/1990
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%96&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/1989
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Children%27s_Laureate&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/1832
https://uk.wikipedia.org/wiki/1910
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%B7_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1974
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1973
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/1971
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/1992
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%91%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/1999
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0_%D0%A0%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/1979
https://uk.wikipedia.org/wiki/1927
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%81%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1983
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%9F%D0%B5%D1%80_%D0%93%D1%8E%D0%BD%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%9F%D0%B5%D1%80_%D0%93%D1%8E%D0%BD%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/1983
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12 
95 років від дня народження Юрія Григоровича Даниліва (1927–1988), 

українського незрячого кобзаря, організатора бандурно-співацької справи 

13 
225 років від дня народження Крістіана Йоганна Генріха Гейне           

(1797–1856), німецького поета, публіциста, есеїста, сатирика, критика 

13 
145 років від дня народження Миколи Дмитровича Леонтовича      

(1877–1921), українського композитора, піаніста, хорового диригента, 

збирача музичного фольклору, педагога, громадського діяча 

13 

95 років від дня народження Євгена Олександровича Сверстюка 

(1927–2014), українського поета, публіциста, есеїста, літературного 

критика, редактора, мислителя, філософа, президента Українського            

ПЕН-клубу, лауреата Міжнародної літературної премії ім. Івана Кошелівця 

(Німеччина/Ізраїль, 2009) 

13 

85 років від дня народження Пауля Маара (1937), німецького дитячого 

письменника, драматурга, перекладача, художника-ілюстратора, лауреата 

гран-прі Німецької академії дитячої та юнацької літератури в Фолькахе 

(1987), Бад-Гарцбургської молодіжної літературної премії (1993), Премії 

Ернста Теодора Амадея Гофмана (2000), Премії Фрідріха Рюкерта (2000), 

Wildweibchenpreis (2001), Премії Вольфрама фон Ешенбаха (2009); 

нагороджений званням «Професор поезії братів Грімм» (2015) 

14 

70 років від дня народження Михайла Аркадійовича Шуха                

(1952–2018), українського композитора, педагога, диригента, лауреата 

Премії ім. С. С. Прокоф’єва (Донецька область, 1991), Премії 

ім. М. В. Лисенка (2003), заслуженого діяча мистецтв України (2001) 

14 

65 років від дня народження Богдана Івановича Кушніра (1957), 

українського письменника, журналіста, лауреата Всеукраїнського конкурсу 

засобів масової інформації «Золоте перо» (1992), творчого конкурсу 

«Журналіст року в Україні» (1997), Премії ім. Володимира Здоровеги 

(Львівська область, 2010), Премії ім. В’ячеслава Чорновола (Львівська 

область, 2011) 

15 
80 років від дня народження Михайла Миколайовича Селезінки 

(1942), українського художника-живописця, графіка, народного художника 

України (2016) 

16 

105 років від дня народження Артура Чарльза Кларка (1917–2008), 

англійського письменника-фантаста, футуролога, науковця, винахідника, 

лауреата премій в жанрі наукової фантастики та фентезі: Hugo Award 

(США, 1939, 1954, 1956, 1974, 1980), International Fantasy Award 

(Великобританія, 1952), Nebula Award (США, 1972, 1973, 1979, 1985), 

British Science Fiction Association Award (Великобританія, 1974), 

Меморіальної премії Джона Кемпбелла (США, 1974), Jupiter Award (США, 

1974), Locus Award (США, 1974), Премії Сейун (Японія, 1974, 1980), Forry 

Award (США, 1982), Меморіальної премії «Гросмейстер фантастики» 

ім. Деймона Найта (США, 1986), Премії Баррі Левіна (США, 1993), Премії 

Роберта Хайнлайна (США, 2004), Премії Геффен (Ізраїль, 2005) та ін.; 

списку «Наукова фантастика: 100 кращих книг» (Великобританія, 1985); 

внесений до «Зали слави наукової фантастики і фентезі» (США, 1997), 

«Зали слави Першого фендому» (2002); лауреата наукових премій: Премії 

Калинга ЮНЕСКО (в галузі популяризації науки) (Індія, 1961), Премії 

Марконі (в галузі інформаційних технологій) (США, 1982); нагороджений 

медаллю Стюарта Баллантайна (за наукові й технічні досягнення) (США, 

1963) 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1927
https://uk.wikipedia.org/wiki/2014
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%95%D0%9D-%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%95%D0%9D-%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%86%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1987_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1993_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Wildweibchenpreis&action=edit&editintro=T:%D0%9D%D0%B5%D1%82_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/editintro&preload=T:%D0%9D%D0%B5%D1%82_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/preload&preloadparams%5B%5D=Q1287542&preloadparams%5B%5D=Wildweibchenpreis&preloadparams%5B%5D=%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/2001_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://inter.ua/uk/about/awards/2007/02/27/1913
http://inter.ua/uk/about/awards/2007/02/27/1913
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%92%27%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%89%D1%83_%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%83_%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%83_%D0%B2_%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B7%D1%96_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/2016
https://uk.wikipedia.org/wiki/1917
https://uk.wikipedia.org/wiki/2008
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%84%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://fantlab.ru/award2#c4575
https://fantlab.ru/award2#c4575
https://fantlab.ru/award66#c1081
https://fantlab.ru/award66#c1081
https://fantlab.ru/award3#c69
https://fantlab.ru/award50#c700
https://fantlab.ru/award50#c700
https://fantlab.ru/award123#c2529
https://fantlab.ru/award123#c2529
https://fantlab.ru/award5#c235
https://fantlab.ru/award121#c2189
https://fantlab.ru/award126#c3818
https://fantlab.ru/award126#c3818
https://fantlab.ru/award57#c895
https://fantlab.ru/award57#c895
https://fantlab.ru/award625#c11458
https://fantlab.ru/award201#c3623
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0_%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0_%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1961
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%A1%D1%82%D1%8E%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/1963
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16 

105 років від дня народження Михайла Івановича Денисенка                

(1917–2000), українського майстра декоративно-ужиткового мистецтва 

(художня кераміка), лауреата Премії ім. Катерини Білокур (1998), 

заслуженого діяча мистецтв України (1995) 

16 

95 років від дня народження Пітера Малкольма де Бріссака Дікінсона 

(1927–2015), англійського дитячого письменника-фантаста, лауреата премії 

Guardian Children’s Fiction Prize (Великобританія, 1977), премії Phoenix 

Award (2001, 2008), Літературної премії «Щуролов» (Німеччина, 2004), 

володаря нагороди «Медаль Карнегі» (Великобританія, 1979, 1980) 

16 

90 років від дня народження Квентіна Саксбі Блейка (1932), 

англійського дитячого письменника, книжкового ілюстратора, володаря 

нагороди «Медаль Кейт Грінуей» (Великобританія, 1980), звання 

«Children’s Laureate» (Великобританія, 1999), лауреата Премії ім. Ганса 

Крістіана Андерсена (в галузі книжкової ілюстрації) (міжнародна, 2002) 

16 

45 років від дня народження Василя Олександровича Зими (1977), 

українського письменника, журналіста, лауреата Міжнародної українсько-

німецької літературної премії ім. Олеся Гончара (2003), Міжнародної 

літературної премії ім. Миколи Гоголя «Тріумф» (2020) 

17 

145 років від дня народження Данили Михайловича Щербаківського 

(1877–1927), українського мистецтвознавця, етнографа, музейного діяча, 

викладача, дослідника українського народного мистецтва, фундатора 

музейної справи в Україні 

17 
135 років від дня народження Йозефа Лади (1887–1957), чеського 

дитячого письменника, казкаря, художника-графіка, книжкового 

ілюстратора, сценографа 

17 
85 років від дня народження Марії Євгенівни Гонти (1937), української 

актриси, співачки, лауреатки Премії ім. Марії Заньковецької (2004), 

заслуженої артистки України (1979) 

18 
130 років від дня народження Миколи Гуровича Куліша (1892–1937), 

українського драматурга, публіциста, педагога, громадського та 

культурного діяча 

18 
110 років від дня народження Наталії Борисівни Чмутіної (1912–2005), 

української архітекторки, педагогині, народного архітектора України 

(1987) 

18 
110 років від дня народження Юрія Петровича Кульчицького                

(1912–1993), українського художника-живописця, графіка, кераміста 

(Франція) 

18 
85 років від дня народження Бориса Івановича Ткаченка (1937), 

українського письменника, публіциста, етнографа, фольклориста, 

краєзнавця, лауреата Премії ім. Василя Стуса (2013) 

19 

100 років від дня народження Надії Гаврилівни Горлицької                  

(1922–2006), української майстрині декоративно-ужиткового мистецтва 

(художня вишивка), заслуженого майстра народної творчості України 

(1990) 

19 
95 років від дня народження Миколи Олексійовича Шутька           

(1927–2010), українського актора, читця, народного артиста України (1983) 

19 

85 років від дня народження Анатолія Петровича Підвезка (1937), 

українського архітектора, лауреата Державної премії УРСР 

ім. Т. Г. Шевченка (1983, разом з іншими) (нині – Національна премія 

України ім. Тараса Шевченка) 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Guardian_Children%27s_Fiction_Prize&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/1990
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Phoenix+Award&action=edit&editintro=T:%D0%9D%D0%B5%D1%82_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/editintro&preload=T:%D0%9D%D0%B5%D1%82_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/preload&preloadparams%5B%5D=Q465150&preloadparams%5B%5D=Phoenix+Award&preloadparams%5B%5D=%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Phoenix+Award&action=edit&editintro=T:%D0%9D%D0%B5%D1%82_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/editintro&preload=T:%D0%9D%D0%B5%D1%82_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/preload&preloadparams%5B%5D=Q465150&preloadparams%5B%5D=Phoenix+Award&preloadparams%5B%5D=%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%96&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/1989
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Children%27s_Laureate&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/1977
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%82%D1%8F%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%83%D1%81_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/1983
https://uk.wikipedia.org/wiki/1937
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/1969
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19 
80 років від дня народження Миколи Олексійовича Шпака                   

(1942–2003), українського диригента, заслуженого діяча мистецтв України 

19 

80 років від дня народження Миколи Онуфрійовича Корнелюка 

(1942), українського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (ручне 

ткацтво, моделювання одягу), заслуженого майстра народної творчості 

України (2004) 

20 
215 років від дня народження Йосипа Івановича Лозинського         

(1807–1889), українського етнографа, публіциста, мовознавця 

21 
145 років від дня народження Віри Вікторівни Болсунової (1877–1946), 

української майстрині декоративно-ужиткового мистецтва (художнє 

ткацтво, вишивка), заслуженого майстра народної творчості України (1936) 

21 
105 років від дня народження Василя Васильовича Цвіркунова           

(1917–2000), українського кінознавця, викладача, заслуженого діяча 

мистецтв України (1993) 

21 

105 років від дня народження Генріха Теодора Белля (1917–1985), 

німецького письменника, поета, новеліста, публіциста, сценариста, 

перекладача, лауреата Премії Георга Бюхнера (Німеччина, 1967), 

Нобелівської премії з літератури (1972) 

21 
80 років від дня народження Наталії Іванівни Сліпченко (1942–2007), 

української мистецтвознавиці, художниці-реставраторки, лауреатки 

Державної премії України в галузі архітектури (2004) 

22 

85 років від дня народження Миколи Антоновича Онуфрійчука 

(1937), українського прозаїка, поета, перекладача, публіциста, 

громадського і культурного діяча, заслуженого працівника культури 

України 

23 
90 років від дня народження Олега Михайловича Рябова (1932–1996), 

українського диригента, народного артиста України (1977) 

23 

45 років від дня народження Андрія Анатолійовича Рєпи (1977), 

українського есеїста, перекладача, літературознавця, культуролога, 

філософа, лауреата Премії ім. Григорія Сковороди (в галузі перекладу) 

(Посольство Франції в Україні, 2010, 2014) 

24 
День працівників архівних установ (відзначається щорічно відповідно 

до Указу Президента України № 1200/98 від 30.10.1998 р.) 

24 

85 років від дня народження Анатолія Павловича Гайденка (1937), 

українського композитора, викладача, лауреата Муніципальної премії 

ім. Іллі Слатіна (м. Харків), Премії ім. Б. М. Лятошинського (1996), 

міжнародного конкурсу композиторів (Торонто (Канада), 2001), 

заслуженого діяча мистецтв України (1993) 

24 

85 років від дня народження В’ячеслава Максимовича Чорновола 

(1937–1999), українського політичного діяча, журналіста, публіциста, 

редактора, літературного критика, одного з лідерів українського 

національно-демократичного визвольного руху кінця 80-90-х років 

XX століття, члена міжнародного ПЕН-клубу (1978), лауреата 

Міжнародної журналістської премії ім. Ніколаса Томаліна (1975), 

Державної премії України ім. Тараса Шевченка (1996) (нині – Національна 

премія України ім. Тараса Шевченка), Героя України (2000, посмертно) 

25 Різдво Христове (за католицьким обрядом) 

25 
110 років від дня народження Василя Тихоновича Борисанова             

(1912–1981), українського скульптора 

https://uk.wikipedia.org/wiki/1993
https://uk.wikipedia.org/wiki/1917
https://uk.wikipedia.org/wiki/1985
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%B7_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B2_%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B7%D1%96_%D0%B0%D1%80%D1%85%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/1977
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1937_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1999_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/2000
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25 

75 років від дня народження Семена Олександровича Случевського 

(1947), українського журналіста, сценариста, режисера, продюсера, 

лауреата Мистецької премії «Київ» ім. Івана Миколайчука (в галузі 

кіномистецтва) (м. Київ, 2021), заслуженого журналіста України (2006) 

25 
60 років від дня народження Лідії Володимирівни Стародубцевої 

(1962), української мистецтвознавиці, кінорежисерки, телеведучої, 

редакторки, продюсерки, педагогині 

26 

105 років від дня народження Юрія Сергійовича Асєєва (1917–2005), 

українського архітектора, реставратора, мистецтвознавця, пам’яткознавця, 

викладача, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки 

(1971), заслуженого архітектора України (1991) 

26 
95 років від дня народження Івана Івановича Майчика (1927–2007), 

українського композитора, диригента, фольклориста, педагога, 

заслуженого діяча мистецтв України (1993) 

26 
85 років від дня народження Алли Григорівни Бабенко (1937), 

української театральної режисерки, заслуженого діяча мистецтв України 

(1988), народної артистки України (1997) 

26 
85 років від дня народження Нелі Трохимівни Москвіної (1937), 

української бандуристки, народної артистки України (1977) 

27 
100 років від дня народження Миколи Михайловича Вороняка    

(1922–1974), українського диригента, композитора, хормейстера, 

заслуженого працівника культури України (1973) 

27 

85 років від дня народження Олександра Матвійовича Пажимського 

(1937), українського історика-краєзнавця, етнографа, еколога, музейника, 

майстра декоративно-ужиткового мистецтва (розпис, карбування), 

лауреата Премії ім. Данила Щербаківського (2002), Премії ім. Петра 

Бучинського (в галузі природоохоронної роботи та популяризації 

екологічних знань) (Хмельницька область, 2004), Премії ім. Бориса 

Возницького «За вагомий особистий внесок у розвиток музейної справи 

України» (2017), заслуженого майстра народної творчості України (1994) 

28 
Міжнародний день кіно (цього дня 1895 року в Парижі в «Гранд-кафе» 

на бульварі Капуцинів пройшов перший сеанс кінематографа братів 

Люм'єр) 

28 
35 років від дня народження Сергія Володимировича Мартинюка 

(1987), українського письменника, музиканта, громадського діяча 

29 
255 років від дня народження Євфимія Олексійовича Болховітінова 

(1767–1837), українського історика, археографа, бібліографа, письменника, 

перекладача, митрополита Київського і Галицького 

29 
50 років від дня народження Валентини Андріївни Малишко             

(1937–2005), української поетеси, сценаристки, перекладачки, редакторки 

29 

50 років від дня народження Євгена Миколайовича Нищука (1972), 

українського актора театру, кіно та дубляжу, лауреата премії «Київська 

пектораль» (у номінації «Краща чоловіча роль» (разом з іншими), 2013), 

народного артиста України (2015) 

30 
115 років від дня народження Ніни Іванівни Федорової (1907–1993), 

української майстрині декоративно-ужиткового мистецтва (декоративна 

кераміка) 

30 
110 років від дня народження Андрія Корнійовича Сови (1912–1994), 

українського актора кіно, майстра художнього слова, народного артиста 

України (1965) 

https://uk.wikipedia.org/wiki/1947
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8E%D1%81%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%C2%AB%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%C2%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D1%87_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/1988
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/1937
https://uk.wikipedia.org/wiki/2005
https://uk.wikipedia.org/wiki/1972
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%BD%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%8F%D0%B6
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C_(2013)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C_(2013)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/2015
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31 

150 років від дня народження Василя Григоровича Кричевського 

(1872–1952), українського живописця, графіка, майстра декоративно-

ужиткового мистецтва, архітектора, художника театру і кіно, 

мистецтвознавця, заслуженого діяча мистецтв України 

31 

145 років від дня народження Гната Мартиновича Хоткевича       

(1877–1938), українського письменника, критика, літературознавця, 

мистецтвознавця, етнографа, бандуриста, композитора, педагога, 

театрального і музичного діяча 

31 
130 років від дня народження Михайла Васильовича Семенка                

(1892–1937), українського поета, редактора, літературного критика, 

основоположника і теоретика українського футуризму 

 

  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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Довідкове видання 

 

 

 

Талант. Натхнення. Надбання:  

 

календар літературних та культурно-мистецьких дат на 2022 рік 

 

 

 

 

 

 

Укладач Ганжеєва Валентина Федорівна 

 

 

 

Оформлення   Ю. В. Шалаєва 

 

 

Редагування   О. П. Гуляєва 

 

 

Відповідальний за випуск Ю. С. Василенко 

 

  



105 

 

  


